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สาสน์จากประธานกรรมการ
ปี 2550 เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยตกอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนในทางการเมือง และการบริหารประเทศที่
ขาดความต่อเนือ่ ง ประกอบกับการเผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยสำคัญๆปัญหาของโลก ได้แก่ การปล่อยกู้
ตลาดจำนองกลุ่มลูกหนี้คุณภาพต่ำ (Subprime) ในสหรัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยลบครั้งใหญ่ที่กดดันตลาดการเงินและ
การลงทุนในทั่วโลก ภาวะราคาน้ำมันที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจไทย และทำให้ความเชื่อมั่นของภาคเอกชน และ
การเติบโตของการใช้จ่ายในภาคเอกชน ทั้งในด้านการบริโภคและการลงทุนทรุดตัวลง  
ธุรกิจหลักของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) อยู่ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานระบบท่อ
และติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานของอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีซึ่งมีแนวโน้มอยู่ในช่วงขาขึ้น
ตามความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันทำให้
ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังมีแนวโน้มเติบโตสวนทางการชะลอเศรษฐกิจของประเทศและบริษัทฯ ยังได้เสริมศักยภาพ
ในการแข่งขันด้วยการขยายการให้บริการด้านการรับเหมาก่อสร้างให้ครบวงจรมากยิ่งขี้น โดยการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท
สหการวิศวกร จำกัด บริษัทรับเหมาก่อสร้างผู้เชี่ยวชาญงานด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานโยธา
บริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้และผลการดำเนินงานของสหการวิศวกร ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็นต้นไป สหการ
วิศวกรมีพันธมิตรที่มีศักยภาพสูง คือ Zelan Holding (M) Sdn Bhd ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Zelan Berhad
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจัดได้ว่าเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ของมาเลเซีย นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังริเริ่มหน่วยธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุนเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ และพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในกลุ่มพลังงาน ไฟฟ้า และอสังหาริมทรัพย์ โดยคาดว่า ในปี 2551
น่าจะมีรายได้จากหน่วยธุรกิจนี้ ซึ่งมีประมาณการอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูงกว่าธุรกิจปกติที่ร้อยละ 30 - 40     
   
ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2550 อยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เปิดดำเนินการมา ที่ระดับรายได้รวม
1,078.1 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 92.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 46.3 และ 82.3 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณา
รวมบริษัทย่อย บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,564.8 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 95.9 ล้านบาท ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
และบริษัทย่อยสามารถประมูลงานใหม่ได้เพิ่มขึ้น 9 โครงการ มูลค่างานรวม 1,599 ล้านบาท  มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้
รายได้ ณ สิ้นปี 2550 ที่ระดับ 1,640.57 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2000
ตั้งแต่ปลายปี 2549 และในปี 2551 ได้เริ่มดำเนินการเพื่อให้ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด บริษัทย่อยได้มาซึ่งระบบ
ดังกล่าวเช่นกัน เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับคู่แข่ง และการเพิ่มมูลค่ากับการบริการต่อลูกค้าของกลุ่ม
บริษัทฯ  นอกจากนั้นแล้ว ในปี 2551 ได้มีแผนงานที่จะขยายงานออกสู่ต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง
ในและต่างประเทศ ในงานด้าน Pipeline Steel Fabrication และ Turnkey Desalination Plant
การเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ความสำเร็จด้านการเข้าประมูลงาน และการบริหารงาน สะท้อนเห็นได้จาก
ผลประกอบการที่เติบโตอย่างน่าพอใจของบริษัทฯ นับตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งในปี 2541 การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์เอ็มเอไอในปี 2548 และสามารถสร้างผลประกอบการสูงสุดอย่างต่อเนื่อง   ล้วนแล้วแต่ได้รับความสนับสนุนด้วย
ดีจากลูกค้า ท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ  รวมถึงผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน และขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะพัฒนาการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อสร้างความเจริญเติบโตของบริษัทฯ ที่มั่นคง และต่อเนื่อง
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาธิบาล

(นางไพจิตร รัตนานนท์)
ประธานกรรมการ
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Message from The Chairman

The Thai economy in 2007 was under stress from political uncertainty and a lack of
continuation in government leadership direction.   This was compounded by the challenges of a
volatile global business environment, notably the US economic crisis brought on by troubled sub-prime
mortgages, which led to massive pressure on global financial markets and investment sentiment.  
Persistent rises in oil prices, a slowdown in global economic growth, particularly in the US, had
repercussions on Thai economic growth as well.  Private sector confidence and consumer spending
was affected, together with declines in investment activity.
TRC Construction Public Company Limited’s core business centers on the engineering
and construction of pipeline systems, systems installation work, and the construction of energy and
petrochemical plants which are in the midst of an up cycle as demand for gas by the industrial
sector remains in uptrend as an alternative to oil.  This was reflected in the Company’s performance
which continued to grow, in contrast to the Thai economy’s declining momentum.  The Company had
further expanded its capabilities in construction to become more fully-integrated by acquiring a stake in
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd., a subcontractor with strong expertise in the area of basic
infrastructures, particularly civil construction.  Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.’s operations and revenue
were recognized in the Company’s performance from the second quarter of 2007 onwards.  Sahakarn
Wisavakorn Co., Ltd. has close business ties with leading firms such as Zelan Holding (M) Sdn Bhd,
a company in the Zelan Berhad Group listed on the Malaysia Stock Exchange and a leading player
in the energy and property development business there.
In addition, the Company commenced new business lines in the areas of project
development and investment, to explore the viability of developing large-scale energy, electricity, and
property projects.  Revenue contributions are expected to start from 2009 onwards and projections
indicate that above-average profit margins of 30%-40% may be attainable.
The Company’s financial performance in 2007 marks a record high since inception.  Total
revenues reached Baht 1,078.1 million for a net profit of Baht 92.7 million, an increase of 46.3%
and 82.3%, respectively.  Consolidated results recorded total revenues of Baht 1,564.8 million and
net profit of Baht 95.9 million.  Last year, the Company and its subsidiaries successfully bid 9 new
projects worth a combined Baht 1,599 million.  Backlog on hand at the end of the year amounted
to Baht 1,640.57 million.  The Company was accredited with the ISO9001:2000 quality standard since
late 2006 and took the initiative in 2008 for Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd to meet these standards
as well.  This enhances our competitive position and adds value to the services we provide to our
clients.  Moreover, in 2008, there is a plan to expand the business overseas through cooperation with
our business partners, both local and foreign, in the areas of Pipeline Steel Fabrication and Turkey
Desalination Plants.
Steady growth, successful biddings of new projects, and solid management capabilities are
reflected in the Company’s satisfactory growth since inception in 1998, its listing on the Market for
Alternative Investment (MAI) in 2005, and the successive achievement of record performance.  This is
brought forward by the tremendous support from customers, shareholders, business partners, financial
institutions, and government agencies, to which the Board of Directors express their deepest gratitude.  
Furthermore, the Board pledges to further develop the business operations to attain higher levels of
quality, standards, and safety.  This will ensure the Company’s expansion will be firm and sustainable,
and that objectives are achieved with transparency and good governance.
(Mrs. Paichit Rattananon)
   Chairman of the Board of Directors
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นปี 2548 ประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ รศ.นพ.กำจร ตติยกวีเป็นประธานคณะกรรม
การตรวจสอบ รศ.พิเศษ เสตเสถียร และ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีผู้ตรวจสอบ
ภายในทำหน้าที่เลขานุการ โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบทุกท่าน
มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีทักษะและ
ประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย   ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายงาน
ทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง
และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอรับการแต่งตั้งและอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
การเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามข้อ
กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. สอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจำปี ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยรายการบัญชีกับบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อย่างครบถ้วน
2. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีการ
ติดตามว่าการปฏิบัติงานจริงเป็นไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี  และในส่วนของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด บริษัทย่อยนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เริ่มวางแผนการเข้าตรวจ
สอบหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป ด้วยหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธีการเดียวกับการเข้าตรวจสอบทีอาร์ซี  
และผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ร่วมพิจารณาข้อควรปรับปรุงในระบบการควบคุมภายในที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานข้อสังเกต
ในการตรวจสอบบัญชี ปี 2550 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Management Letter) และให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท   โดยประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็น
ว่าสำคัญและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขมีดังนี้
3.1 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 1 เรื่อง คือ การจัดทำสัญญางาน
3.2 บริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีจำนวน 4 เรื่องได้แก่ เงินทดรองแก่พนักงาน, เอกสารประกอบ
ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน, การตรวจสอบงบประมาณต้นทุนงานก่อสร้าง และบัญชีธนาคารที่ไม่ได้บันทึกในบัญชีของบริษัทฯ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข และแจ้ง
ต่อผู้สอบบัญชีแล้ว และได้ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประเมิน และให้ความเห็นในความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน มีความเห็นว่า
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และไม่มีจุดบกพร่องที่มีสาระ   
สำคัญเว้นแต่ที่ระบุข้างต้นตามรายงานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
4. พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่า
กระทำตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด   และการอนุมัติ และหรือรายงาน      
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Audit Committee Report
The 2005 Shareholders’ Meeting appointed the following three independent directors to be
members of the Audit Committee consisting of Assoc. Prof. Kamjorn Tatiyakavee, MD., as the Chairman of
Audit Committee; Assoc. Prof. Pises Sethsathira and Assoc. Prof. Aekkachai Nittayagasetwat, PH.D., FRM.
as members of the Audit Committee; and the Internal Auditor as the Committee’s Secretary.  The Audit
Committee has a two-year term. All members of the Committee are qualified according to the rules and
regulations of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.
The Audit Committee has the duties and responsibilities to ensure the accuracy and adequacy of the
Company’s financial reports, to ensure that the Company has suitable and efficient internal control system, to
ensure the Company’s compliance with the relevant laws and regulations, to consider, select, nominate, and
recommend remuneration of the Company’s auditor as well as to ensure the accuracy and completeness of
the disclosure of information of the Company in case that there is a connected transaction or transaction
that may lead to conflict of interest.
The Audit Committee carried out their duties in compliance with the rules and regulations of the
Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. Such duties are summarized
below:  
1. The Audit Committee considered and reviewed the company’s and its subsidiary’s quarterly and
yearly financial statements together with the management and the independent auditor to ensure that those
reports were appropriate and complied with the general accepted accounting principles. The transactions with
related parties were disclosed properly in the notes of the financial statement.
2. The Audit Committee approved the internal audit plan, audited the practice of the Company’s
internal auditing unit and provided some recommendations to the internal control department in order to
achieve effective and efficient outcomes that can be evaluated according to the plan for each and every
departments of the Company. For Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd., its subsidiary, the internal audit report
has stated the internal audit plan since 2008 onwards under the same regulation, standard and procedures
as carried out for TRC. The audit report will be further reported to the Audit Committee.
3. The Audit Committee considered commutes of independent auditor regarding the internal
control system of which the auditor has stated in the Management letter of 2007 and also provides the
same recommendations to the Company prior to proposing to the Board of Directors. Those recommendations are as follows
3.1  TRC Construction Public Company Limited. :  Lack of construction contract
3.2  Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. : Advance payment to employee, incomplete supporting
documents for asset, review of construction cost budget and no record of bank accounts.
The Audit Committee and the Board of Directors had considered and set the improvement guidelines and
informed to the independent auditor. The committee and the Boards also evaluated and commented that
the internal control was sufficient conducted for both the Company and its subsidiary. Apart from the above
mentioned recommendations, it is considered that the internal control has been conducted in an appropriate
manner with sufficient information without any important errors.
4. The Audit Committee considered, reviewed and provided opinions on the necessity and the
reasonableness of the connected transactions between the Company and its subsidiary which could lead
to some conflicts of interest in accordance with the Company’s connected transaction policy as well as the
code of conduct for the good corporate governance.
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รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี   มีความยุติธรรมและกระทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รอบปีบัญชี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อ
มูลอย่างเพียงพอ
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้นำ   
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยคุณรุ้งนภา
เลิศสุวรรณ และหรือคุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551 อีกวาระหนึ่ง โดยมีวงเงินค่าตอบแทน 800,000 บาท

(รศ.นพ.กำจร ตติยกวี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
19 มีนาคม 2551
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The Audit Committee agreed with the independent auditor that the financial statements of 2007
ended on December 31, 2007, were provided appropriately and complied with the general accepted
accounting principles with sufficient information disclosure, and that the Company had a good and proper
internal control system.
In addition, the Audit Committee recommended to the Board of Directors to propose Ernst &
Young Office Limited as the independent auditor to the 2008 Annual Ordinary General Shareholders’ Meeting
for approval, whereby Ms. Rungnapa Lertsuwankul and Mr. Sophon Permisirivallop will be the Company’s
auditors for the fiscal year ended 31 December 2008 with the remuneration of Baht 800,000.

Assoc. Prof. Kamjorn Tatiyakavee, MD.
Chairman of the Audit Committee
19 March 2008
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คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

นางไพจิตร รัตนานนท์
Mrs. Paichit Rattananon

ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนาม
Chairman of Board of Directors and
Authorized Director

รศ.พิเศษ เสตเสถียร
Assoc. Prof. Pises Sethsathira
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
Director and Audit Committee



รศ.นพ.กำจร ตติยกวี
Assoc. Prof. Kamjorn Tatiyakavee, MD.

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
Director and Chairman of the Audit Committee

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
Assoc. Prof. Aekkachai Nittayagasetwat,
PH.D., FRM.
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
Director and Audit Committee
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นายสมัย ลี้สกุล
Mr. Smai Leesakul

พล.ต.ต.จรัมพร สุระมณี
Pol.Maj.Gen. Jarumporn Suramanee
กรรมการ
Director

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Authorized Director and Chief Executive Officer

นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์
Mr. Paitoon Goserakwong

นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์
Mrs. Podchanee Phaosavasdi

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการ
Authorized Director and President



กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้อำนวยการ
สายงานบริหารองค์กร
Authorized Director and Vice President,
Corporate Affairs Division
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โครงสร้างบริษัทในกลุ่ม
(Group Structure)
บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น
TRC Construction Plc.
บริษัทย่อย
Subsidiaries
99.99%
บจก.สหการวิศวกร
Sahakarn Wisavakorn
Co., Ltd.
51.00%
บจก.สหการ ซีแลน
(ประเทศไทย)
Sahakarn Zelan
(Thailand) Co., Ltd.

บริษัทร่วม
Associated Company
35%
บจก.ราชเพลิน
Ratcha Ploen Co., Ltd.
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1. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
Financial Highlight
ปี 2550 (งบรวม)
2007 (Consol)
สินทรัพย์รวม (Total Asset)
1,028.65
หนี้สินรวม (Total Liabilities)
430.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Equity)
598.27
รายได้จากการขายและให้บริการ (Sales & Service Income)
1,564.80
รายได้รวม (Total Revenue)
1,607.06
กำไรขั้นต้น (Gross Profit)
208.14
กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
121.26
(Earning before Interest and Tax)
ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (Interest and Tax)
25.36
กำไรสุทธิ (Net Profit)
95.90

หน่วย: ล้านบาท
Unit: Million Baht

ปี 2549
2006
408.80
161.83
246.97
733.30
736.87
115.34
65.17

ปี 2548
2005
446.97
235.82
211.15
503.84
509.34
79.62
44.28

14.35
50.82

13.58
30.70

ปี 2550 (งบรวม)
2007 (Consol)
13.30%
5.97%
22.69%
13.34%
0.72

ปี 2549
2006
15.73%
6.90%
22.19%
11.88%
0.66

ปี 2548
2005
15.80%
6.03%
23.67%
11.83%
1.12

87.94%
0.43
2.33

38.37%
0.34
1.65

48.85%
0.22
1.41

6.00

3.44

1.55

1,540.00

516.00

232.50

อัตราส่วนทางการเงินโดยสรุป (Financial Ratio)

อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Assets)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
Debt to Equity (Times)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (EPS (Baht))
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (Book Value per Share, (Baht))
ราคาปิด (ณ 31 ธันวาคม)(1) (บาทต่อหุ้น)
(Closing Market Price (as at Dec 31)  (Baht/Share)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
Market Capitalization (Million Baht)

หมายเหตุ:
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าซื้อขายในตลาดเอ็มเอไอวันแรก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548
Remark: The 1st day trading of TRC’s shares in the MAI was 22 December 2005
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2. ข้อมูลทั่วไป
: บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
: ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ
วิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและธุรกิจพัฒนา
โครงการและการลงทุน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
: เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107548000293
Home Page
: http://www.trc-con.com
โทรศัพท์
: (66) 02 936 1660
โทรสาร
: (66) 02 936 1670 - 1
จำนวนทุนจดทะเบียน
: 256,666,667 บาท
จำนวนทุนที่เรียกชำระแล้ว : 256,666,615 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ
256,666,615 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
1 บาท
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้สอบบัญชี
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
: เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 7  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: (66) 02 229 2800
: (66) 02 359 1259
: บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
: เลขที่ 193/136 137 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 10110
: (66) 02 264 0777, (66) 02 661 9091
: (66) 02 264 0789-90

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่
บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page

: บริษัท สหการวิศวกร จำกัด (“สหการวิศวกร”)
: ร้อยละ 99.99
: ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน
และงานก่อสร้างทั่วไป
: เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
: 0105497000257
: http://www.sahakarn.co.th
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2. General Information
Name
Nature of Business
Head Office Address

Registration Number
Home Page
Telephone
Facsimile
Registered Capital
Paid-up Capital
Number of Issued
Ordinary Shares
Par Value
Registrar
Address
Telephone
Facsimile
Auditor
Address
Telephone
Facsimile

Name
Portion of Share Holding
Nature of business
Head Office Address

Registration Number
Home Page

: TRC Construction Public Company Limited (“the Company”)
: Engages in Pipeline System Construction, Engineering System
Installation and Factory Construction in Petrochemical Business and
Project Development & Investment Business
: TP&T Building, 14th Floor,
1 Soi Vibhavadi Rangsit 19,
Vibhavadi Rangsit Road,
Chatuchak, Bangkok 10900
: 0107574800293
: http://www.trc-con.com
: (66) 02 936 1660
: (66) 02 936 1670 - 1
: Baht 256,666,667
: Baht 256,666,615
: 256,666,615 shares
: Baht 1

		

References

: Thailand Securities Depository Co., Ltd.
The Stock Exchange of Thailand Building , 4th, 7th Floor,
62 Ratchadaphisek Road,
Klongtoey, Bangkok 10110
: (66) 02 229 2800                  
: (66) 02 359 1259
: Ernst & Young Office Limited
Lake Ratchda Complex, 33rd Floor,
193/136-37 Ratchadaphisek Road,
Bangkok 10110
(66) 02 264 0777, (66) 02 661 9190
(66) 02 264 0789-90, (66) 02 661 9192

Companies in which TRC holds
at least 10% stakes

:
:
:
:

Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.. (“SKW”)
99.99%
Public Utility and General Construction Service Business
TP&T Building, 14th Floor,
1 Soi Vibhavadi Rangsit 19,
Vibhavadi Rangsit Road,
Chatuchak, Bangkok 10900
: 0105497000257
: http://www.sahakarn.co.th
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โทรศัพท์
โทรสาร
จำนวนทุนจดทะเบียน
จำนวนทุนที่เรียกชำระแล้ว
จำนวนหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

:
:
:
:
:
:

(66) 02 936 1660
(66) 02 936 1670 - 1
160,000,000 บาท *
160,000,000 บาท *
16,000,000 หุ้น
10 บาท

* หมายเหตุ สหการวิศวกร ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วเป็น 200,000,000 บาท เมื่อวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2551
ชื่อบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
Home Page
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
จำนวนทุนจดทะเบียน
จำนวนทุนที่เรียก
ชำระแล้ว
จำนวนหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ชื่อบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
จำนวนทุนจดทะเบียน
จำนวนทุนที่เรียกชำระแล้ว
จำนวนหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

: บริษัท สหการ ซีแลน (ประเทศไทย) จำกัด
: ร้อยละ 50.99 (ถือผ่านสหการวิศวกร ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ)
(สหการ ซีแลนถือหุ้นโดยสหการวิศวกร และซีแลน โฮลดิ้ง (เอ็ม)
เอสดีเอ็น บีเอชดี สัญชาติมาเลเซีย ร้อยละ 51 และ
49 ตามลำดับ)
: ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านโรงไฟฟ้า
และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
: 1363 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
: http://www.sahakarnzelan.com
: 0105548048570
: (66) 02 559 2711
: (66) 02 559 2720
: 10,000,000 บาท
: 10,000,000 บาท
: 2,000,000 หุ้น
: 5 บาท
: บริษัท ราชเพลิน จำกัด
: ร้อยละ 35
(ราชเพลินถือหุ้นโดยบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น (มหาชน)     
ซีแลน คอร์ปอเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอสดี   และบริษัท มณียา เรียลตี้
จำกัด ร้อยละ 35 35 และ 30 ตามลำดับ)
: ดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารสำนักงานอาคารที่พักอาศัย
และงานโยธาทุกประเภท  
: 1363 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
: 0105549116030
: (66) 02 559 2711
: (66) 02 559 2720
: 1,000,000 บาท
: 250,000 บาท
: 10,000 หุ้น
: 100 บาท ชำระค่าหุ้นแล้วหุ้นละ 25 บาท



Annual Report 2007

Telephone
Facsimile
Registered Capital
Paid-up Capital
Number of Issued
Ordinary Shares
Par Value
* Note SWK increased its
February 2008

:
:
:
:

(66) 02 936 1660
(66) 02 936 1670 - 1
Baht 160,000,000*
Baht 160,000,000*

: 16,000,000 shares
: Baht 10
registered capital and paid-up capital to Baht 200,000,000 on 11

Name
: Sahakarn Zelan (Thailand) Co., Ltd.
Portion of Share Holding : 50.99% (Share holding through SKW which is TRC’s subsidiary)
(Sahakarn Zelan (Thailand) Co., Ltd. is held by 51% and 49% by
SKW and Zelan Holding (M) Sdn Bhd., Malaysia, respectively.)
Nature of business
: Power Plant Construction and Property Development
Head Office Address
: 1363 Soi Lardprao 94, Lardprao road, Wangthonglang, Bangkok 10310
Registration Number
: 0105548048570
Home Page
: http://www.sahakarnzelan.com
Telephone
: (66) 02 559 2711
Facsimile
: (66) 02 559 2720
Registered Capital
: Baht 10,000,000
Paid-up Capital
: Baht 10,000,000
Number of Issued
Ordinary Shares
: 2,000,000 shares
Par Value
: Bath 5

Name
: Ratcha Ploen Co., Ltd. (“RPC”)
Portion of Share Holding : 35%
( RPC is held 35%, 35% and 30% by TRC, Zelan Corporation Sdn Bhd
and Maneeya Realty Co., Ltd., respectively.)
Nature of business
: Office & Residential Building Construction and Civil Works    
Head Office Address
: 1363 Soi Lardprao 94, Lardprao road, Wangthonglang, Bangkok
10310
Registration Number
: 0105549116030
Telephone
: (66) 02 559 2711
Facsimile
: (66) 02 559 2720
Registered Capital
: Baht 1,000,000
Paid-up Capital
: Baht 250,000
Number of Issued
Ordinary Shares
: 10,000 shares
Par Value
: Baht 100, Partially paid at Baht 25 per share
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมาโดยสรุป
บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 ประกอบ
ธุรกิจให้บริการด้านก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรมในงานวางระบบท่อ และในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   บริษัทฯ
ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 ด้วยการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 30 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.70 บาท ทำให้บริษัทฯ
มีทุนชำระแล้ว ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2548 เท่ากับ 150,000,000 บาท และบริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลที่ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 เป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2553
บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการใหญ่ที่สำคัญในปี 2548 และ 2549 ดังนี้
ปี 2548
• โครงการ WS Recovery Boiler Project มูลค่า 515 ล้านบาท จากบริษัท ไทยอินเซอร์เนอเรท จำกัด
ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งอุปกรณ์เตาเผาสารละลายด่างที่เกิดจากกระบวนการผลิตไซโคลเฮกซา
โนนเพื่อการผลิตไอน้ำ และเป็นโครงการแรกในหน่วยธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานใน
อุสาหกรรมปิโตรเคมี
• โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติ Knock - out Drum Phase II จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
มูลค่า126.5 ล้านบาท
• โครงการท่อก๊าซธรรมชาติวงั น้อย-แก่งคอย จากบริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่าโครงการโดยประมาณ
2,100 ล้านบาท ดำเนินโครงการโดยกิจการร่วมค้า CPP-TRC Joint Venture ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ
กับบริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพ์ไลน์ บูโร (China Petroleum Pipeline Bureau : CPP) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ไชน่า ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชั่น (China National Petroleum Corporation : CNPC) อันเป็นกลุ่มบริษัทพลังงาน
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยบริษัทฯรับเหมาช่วงงานต่อจากกิจการร่วมค้า มูลค่างานประมาณ 269.35 ล้านบาท
ปี 2549
• โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติที่จังหวัดสงขลา (Songkhla Transmission Pipeline Project) มูลค่างาน
335.5 ล้านบาท และ 5.9 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (คิดเป็นมูลค่างานรวมเป็นเงินบาท 540.04  ล้านบาท)
• โครงการก่อสร้างสถานีก๊าซและติดตั้ง In-Line Block Valve   ในงานวางท่อก๊าซเอ็นจีวีสุวรรณภูมิพญาไท มูลค่างาน 185 ล้านบาท
• โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 2 โครงการประแสร์ จากบริษัท สหการวิศวกร จำกัด
(เจ้าของโครงการคือกรมชลประทาน) มูลค่างาน 140.19 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2550

ในเดือนเมษายน 2550 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจำนวน 106,666,615 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 256,666,615 บาท วัตถุประสงค์เพื่อแลกหุ้นเพิ่มทุนใหม่กับหุ้นของบริษัท สหการวิศวกร
จำกัด บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานโยธา และมีประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณูปโภค
มานานกว่า 50 ปี   ทำให้สหการวิศวกร เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็นต้นมา
จากการผนึกกำลังดังกล่าว ช่วยเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และการแข่งขันของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก  
และเป็นการขยายขอบเขตของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประมูลงานและรับงานของหน่วยงานราชการได้เพิ่มขึ้น
หลังจากการได้มาซึ่งบริษัท สหการวิศวกร จำกัด บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ ภายใต้ชื่อ “สายงาน    
พัฒนาโครงการและการลงทุน (Project Development and Investment)” เพื่อการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่
ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้การศึกษาความเป็นไปได้ของสหการวิศวกร ซึ่งจะช่วยขยายลักษณะการประกอบธุรกิจ และเป็น
การเสริมโอกาส และศักยภาพในการหารายได้ที่ต่อเนื่องของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต
นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ เห็นควรยกเลิกหน่วยธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงาน
ในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องจาก ที่ผ่านมา ไม่มีโครงการใหม่พัฒนาขึ้นจากหน่วยธุรกิจดังกล่าว
และเป็นหน่วยธุรกิจที่ต้องอิงกับโครงการจากหน่วยงานราชการเป็นหลัก
ในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2551 Rotary Trel Pte Ltd. (เป็นบริษัทย่อยของ Rotary Engineering Limited
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นบริษัทผู้นำด้านก่อสร้างและวิศวกรรมของประเทศสิงคโปร์) ได้ลดสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทฯ จากร้อยละ 20 ลงเหลือร้อยละ 2.92   และกรรมการตัวแทนจาก Rotary Engineering
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3. Nature of Business
Background
TRC Construction Public Company Limited was incorporated on 20 November 1998 to provide
service for transmission pipeline system and petrochemical and process plant construction and engineering.
The Company has listed to the Market for Alternative Investment since 22 December 2005 with its 30 million
shares offered to public at Baht 1.70 per share. Consequently, the Company’s paid-up capital as of the end
of December 2005 amounted to Baht 150 million. Hence, the Company received tax privilege that reduced
the corporate tax rate from 30% to 20% for five consecutive years from 2006-2010.
The Company had been contracted to undertake major projects in 2005 and 2006 as follows:
2005
• The Baht 515 million contract of WS Recovery Boiler Project for Thai Incinerate Service Co.,
Ltd. to construct and install the boiler for alkaline substance from Cyclo-hexanone for steam production. This
project was the first project for the Engineering System Installation and Factory Construction for Petrochemical
Business Unit.
• The Baht 126.5 million contract of Knock-out Drum Phase II Project for PTT Plc.
• The Baht 2,100 million contract of Wangnoi-Kaengkhoi Natural Gas Transmission Pipeline Project
for PTT Plc. which the Company subcontracted the project from CPP-TRC Joint Venture in the amount of
Baht 269.35 million.  CPP-TRC Joint Venture was established under the cooperation of China Petroleum
Pipeline Bureau (CPP), a subsidiary of the biggest energy company in China, China National Petroleum
Corporation (CNPC).
2006
• The Songkhla Transmission Pipeline Project for Baht 335.5 million and US$ 5.9 million (approximately Baht 540.04 million in total value)
• The Construction of Gas Station and In-Line Block Valve Installation for Suvarnabhumi-Phayathai
Project for Baht 185 million.
• The Water Transmission Network, Phase LL of Prasae Project which TRC subcontracted from
Sahakarn Wasivakorn Co., Ltd. (the project owner is the Royal Irrigation Department) in the amount of Baht
140.19 million.
Major Development in 2007
In April 2007, the Company increased the shares capital, numbering 106,666,615 shares
resulting in an increase of paid-up capital to 256,666,615 Baht. The objective was to swap the newly
increased shares capital with the shares of Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. Consequently, Sahakarn
Wisavakorn Co., Ltd., which is a contractor company with civil engineering and infrastructure expertise and
experience over 50 years, has become a subsidiary of the Company since the second quarter of 2007. The
synergy highly enhances business potentiality and competition, and also increases the Company’s opportunity
for entering project bidding, especially from the public sector.
After the acquisition of Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd, the Company set up the new business unit,
namely “Project Development and Investment”, responsible for the large scale project originally under the
feasibility study of Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. This can enhances extending the scope of business and
increasing opportunity and potentiality for the Company to generate continuous stream of revenue.
Furthermore, the Company decided to dissolve the engineering system installation and factory construction
in biotechnology industry since it hadn’t developed any new project and had to mainly rely on projects from
the public sector.
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Limited ประเทศสิงค์โปร์ จำนวน 3 ท่าน คือ นายโลห์ อิง คี นายทัน เต๊ก เส็ง และนางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ
ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป  
ในไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ราชเพลิน จำกัด  กับพันธมิตรอีก 2 ราย คือ ซีแลน
คอร์ปอเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอสดี  และบริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 35 35 และ 30 ตามลำดับ  ทำ
ให้ได้มาซึ่งราชเพลินเป็นบริษัทร่วม โดยราชเพลินจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2549 เพื่อก่อสร้างและดำเนินโครงการรอ
ยัลราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการอาคารสำนักงานและ/หรืออาคารที่พักอาศัยสูงประมาณ 50 ชั้นบนถนนราชดำริติดกับ
โรงแรมแกรนด์ไฮเอทเอราวัณ พื้นที่โครงการประมาณ 6 ไร่ ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี   โดยวัตถุประสงค์การลงทุน
คือ ถือเงินลงทุนในระยะสั้น และการขายออกไป เพื่อรับกำไรจากการบริหารโครงการ ในฐานะผู้ร่วมพัฒนา
โครงการ นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ และ/หรือ บจก. สหการวิศวกร และ/หรือ บจก.สหการ ซีแลน (ประเทศไทย)
จะได้รับสิทธิพิเศษที่จะได้รับการพิจารณาเป็นผู้รับเหมาหลักของงานก่อสร้างโครงการนี้เป็นลำดับแรก
ในปี 2550 บริษัทฯ ได้รับโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการ ต่อไปนี้
- โครงการส่วนต่อขยายท่อ ของกลุ่มบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย (CCC Interconecting Pipeline Project)
มูลค่างาน 337 ล้านบาท
- โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกร
รมนวนคร บางปะอิน ของบริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด มูลค่างาน 157 ล้านบาท
- โครงการสร้างศูนย์ไบโอดีเซลบางปะอิน ของบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด มูลค่างาน 757
ล้านบาท  (ลงนามในสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัททีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและ
การลงทุน โดยบริษัทฯ อาจมีการเข้าร่วมกับผู้รับเหมารายอื่นทั้งที่เป็นผู้รับเหมาในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
เพื่อเข้าร่วมประกวดราคา รวมทั้งอาจมีการเข้าร่วมจัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือคอนซอร์เตียม
(Consortium) เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประกวดราคาและบริหารงานโครงการ
ลักษณะงานที่บริษัทฯ ดำเนินการสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลัก คือ  
1. งานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) คือ งานที่ลูกค้าจ้างทางบริษัทฯ ให้ออกแบบทางวิศวกรรม
งานนี้เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งที่มีประสิทธิภาพที่สุดให้แก่ลูกค้า
2. งานจัดซื้อ (Procurement) คือ งานการจัดหาวัสดุก่อสร้างตามที่ลูกค้าต้องการ มาเพื่อก่อสร้างและติด
ตั้งตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ บริษัทฯ มักได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการงานประเภทนี้พร้อมกับงานก่อสร้าง
3. งานก่อสร้าง (Construction) คือ งานการก่อสร้างและติดตั้งระบบงานวิศวกรรมจริงหลังจากที่ได้มีการ
ออกแบบทางวิศวกรรมและจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
4. งานบริหารการก่อสร้าง (Construction Management) คือ งานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
งานที่วางไว้
โดยลูกค้าอาจจ้างให้บริษัทฯ ดำเนินการในงานลักษณะเดียว หรือ หลายลักษณะประกอบกัน และบริษัทฯ
อาจมีการจ้างหรือดำเนินการรับเหมาช่วงงานบางส่วนของแต่ละโครงการให้กับผู้รับเหมาช่วงที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องนั้น ๆ เป็นพิเศษ หรือเป็นส่วนงานที่รวมมากับงานที่บริษัทฯ เป็นผู้ชนะประกวดราคาแต่ไม่ใช่งานหลัก
ของบริษัทฯ เช่น งานโยธาในการทำฐานรากสำหรับการติดตั้งเครื่องจักร เป็นต้น
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วยธุรกิจ ดังนี้
1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบ
ท่อโดยงานหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน คือ ธุรกิจรับเหมาการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลัง
งานและปิโตรเคมี เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี โดยในอดีตบริษัทฯ
จะทำงานในส่วนของระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Gas Distribution Pipeline) เป็นหลัก และได้เข้าสู่งาน
วางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกข้ามประเทศ หรือ ข้ามจังหวัด (Cross-country pipeline) ซึ่งเป็นงานขนาดใหญ่ ในปี
2548 บริษัทฯ ได้รับงานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกข้ามประเทศ หรือ ข้ามจังหวัด (Cross-country pipeline)
ผ่านทางกิจการร่วมค้า CPP-TRC ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพ์ไลน์ บูโร
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During the period of April to June 2007, Rotary Trel Pte Ltd. (the subsidiary of Rotary
Engineering Limited, which is the leading construction and installation company of Singapore as its business
alliance) reduces the stake in the Company’s shares from 20 percent to 2.92 percent and three representative
committees from Rotary Engineering Limited, Singapore, including Mr. Loh Eng Kee, Mr. Tan Teck Seng,
and Miss Jongkolnee Tansuvan, resigned from members to the Board of Directors as of July 30, 2007.
In the third quarter, the Company invested in Ratcha Ploen Co., Ltd.. (“RPC”) with other two alliances,
including Zelan Corporation Sdn. Bhd. and Maneeya Realty Co., Ltd, with the amount of shares hold
representing 35%, 35%, and 30%, respectively. Consequently, the Ratcha Ploen Co., Ltd. became the associated company. Ratcha Ploen Co., Ltd was incorporated in the late 2006 to provide construction service
and operate the Royal Rajdamri project, which is a 50-storey residential tower on Rajdamri road connected
to Grand Hyatt Erawan Hotel. The Royal Rajdamri project site is around 6 rais with total project value of
approximately Baht 4 – 4.5 billion, the construction will last for 3 years (from 2008-2010). The investment
objective is to hold the shares as temporary investment and sell them in order to earn capital gain as a joint
project developer. In addition, the Company and/or Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd, and/or Sahakarn Zelan
(Thailand) Co., Ltd.. will also get the first right refusal to be the main contractors of the project.
In 2007, the major contracts that the Company has signed included:
- CCC Interconnecting Pipeline Project for Baht 337 million
- Natural gas transmission pipeline system construction project of PTT Plc. for the group of
industrial factories located in Navanakorn industrial park, Bang Pa-in, with the project value of Baht
157 million
- Bio-diesel Plant Project, Bang Pa-in from Bangchak BioFuel Co., Ltd. for Baht 757 million (The
construction contract was signed on 20 March 2008.)
Nature of Business
- TRC Construction Public Company Limited
TRC Construction Public Company Limited is a contractor whose works engage in pipeline system
construction, and engineering system installation and factory construction in petrochemical industry, as well
as project development and investment business. TRC may propose the bid by itself, coordinate with local/
international partners or form a joint venture or consortium to bid and manage the projects.
The nature of services provided by the Company can be divided into four main types as follows:
1. Engineering service is the service that the customers hire the Company to design the
engineering process. This service requires knowledge in engineering design regarding construction and
installation in order to provide effective service to customers.
2. Procurement service is the service that TRC procures the construction materials as per the
customers’ demands for construction and installation as planned. TRC usually obtains this kind of service
contract together with the construction service contract.
3. Construction service is the construction and engineering system installation after the engineering
and procurement services are done.
4. Construction management service is the service to manage the construction projects according
to the construction plans.
The customers may sign the contract with the Company for one or many services. Also, the
Company may subcontract some parts of the services to sub-contractors who are specialized in such services,
for example, the civil work of a foundation for machine installation.
Currently, the Company has four business units, as follows:
1. The Pipeline System Construction Business Unit
The Company’s pipeline system construction business unit mainly focuses on natural gas transmission
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สำหรับโครงการท่อก๊าซวังน้อย-แก่งคอยเป็นโครงการแรก และในปี 2549 ได้รับงานได้รับงานโครงการวางท่อ
ก๊าซธรรมชาติที่จังหวัดสงขลา มูลค่างานรวม 540.4 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเข้าประกวดราคางานใน
การวางระบบท่ออื่น ๆ ด้วย เช่น ระบบท่อสำหรับการขนส่งวัตถุดิบทางด้านปิโตรเคมี และระบบท่อน้ำ เป็นต้น
2. ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี บริษัทฯ ประกอบ
ธุรกิจ รับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยบริษัทฯ อาจจะทำการ
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมกับติดตัง้ ระบบวิศวกรรมสำหรับโรงงาน งานทีบ่ ริษทั ฯจะรับติดตัง้ ระบบวิศวกรรม
ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในธุรกิจปิโตรเคมี
ซึ่งบริษัทฯ
อาจมีการร่วมลงทุนหรือหาบริษัทมา
สนับสนุนเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการเสนอตัวเข้าประกวดราคาได้
3. ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นในปี 2550 โดยจะมุ่งเน้น
การพัฒนาโครงการด้านพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้า และโรงงานปิโตรเคมี   โครงการที่อยู่ในระหว่างการ
ศึกษาความเป็นไปได้ และร่วมพัฒนาโครงการ อาทิเช่น โครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้าสตึงนัม ที่ประเทศกัมพูชา
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เป็นต้น  
4. ธุรกิจต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯจะขยายงานออกสู่ต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งใน
และต่างประเทศ  ในงาน Pipeline, Fabrication & Modular Construction และ Turnkey Water Desalination  หรือ
Sea Water Reverse Osmosis (เปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด)
- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2497 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง
คำประกอบ เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง   ปัจจุบัน สหการวิศวกรประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท ได้แก่  
1) ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป   2) ธุรกิจก่อสร้างสาธารณูปโภค 3) ธุรกิจก่อสร้างอาคาร และ 4) ธุรกิจก่อสร้างโรงงาน   
ซึ่งสหการวิศวกรให้บริการตั้งแต่งานออกแบบสถาปัตยกรรมจนถึงการก่อสร้างอาคารจนเสร็จสมบูรณ์
กิจการของ สหการวิศวกร เติบโตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี 2540   สหการวิศวกร ประสบปัญหา
ทางการเงินและเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการในปี 2543    อย่างไรก็ตาม สหการวิศวกร ได้ดำเนินการฟื้นฟูกิจการ
ตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นผลสำเร็จ และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของ สหการวิศวกร
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547  
ในเดือนเมษายน 2550 ผู้ถือหุ้นเดิมของสหการวิศวกรได้ทำรายการแลกหุ้นกับบริษัท ทีอาร์ซี
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้สหการวิศวกรเป็นบริษัทย่อยของทีอาร์ซีตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2550
เป็นต้นไป
เนื่องจาก การเข้าประมูลงานส่วนใหญ่ของหน่วยงานราชการ นอกจากการกำหนดคุณสมบัติเป็นผู้รับ
เหมาขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว บางกรณียังกำหนดคุณสมบัติทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่า
200 ล้านบาท   ดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 สหการวิศวกรจึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 160 ล้านบาทเป็น
200 ล้านบาท เพื่อการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างของสหการวิศวกร  
สหการวิศวกรได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการจัดลำดับเป็นผู้รับเหมาชั้นหนึ่ง
และชั้นพิเศษจาก
หน่วยงานราชการหลายแห่ง อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร
การประปาส่วนภูมิภาค การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งทำให้สหการวิศวกรสามารถเข้าร่วมประมูลงาน  
โครงการต่าง ๆ ที่มีมูลค่าสูงจากหน่วยงานราชการดังกล่าวได้  
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pipeline system construction for companies in energy and petrochemical industry owing to the Company’s
specialization in energy and petrochemical sector. In the past, the Company mainly constructed the
natural gas distribution pipeline system and entered into the business of the cross-country natural gas pipeline
project, which was a large scale project, in 2005. Wangnoi-Kaengkhoi Natural Gas Pipeline Project was the
first project that the Company bid for the cross-country natural gas pipeline project through the CPP-TRC
Joint Venture, the cooperation between China Petroleum Pipeline Bureau and the Company. In 2006, the
Company received the contract for Songkhla Transmission Pipeline in the amount of Baht 540.4 million. In
addition, the Company has entered into the bids for other pipeline system projects such as pipeline system
project for petrochemical raw materials, water pipeline project, etc.
2. The Engineering System Installation and factory Construction for Petrochemical Business Unit
This business unit engages in both engineering system installation and factory construction where
most of the services are to be provided for companies in petrochemical industry. At this stage, the Company
may seek for partner(s) or technology support(s) in order to enter into any project bids.
3. The Investment and Project Development Business Unit
The investment and project development business unit is additionally set in the organization
structure in 2007. This business unit mainly focuses on the development of energy, property, power plant,
and petrochemical plant projects, as well as any projects which are under the feasibility study and under
the joint development, such as the Sateung nam power plant dam in Cambodia, the small scale power plant
project, etc.
4. The Overseas Business Unit
This business unit is newly set to serve the Company’s global business expansion under the
cooperation with both domestic and international strategic partners on the Pipeline, Fabrication & Modular
Construction and Turnkey Water Desalination or Sea Water Reverse Osmosis.
- Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.. was established by Mr. Pratueng Kamprakob in 1954 with a
registered capital of  Baht 500,000 to provide construction business service. At present, Sahakarn Wisavakorn
Co., Ltd.. has four main types of business, including 1) general construction, 2) infrastructure construction,
3) buildings construction, and 4) factories construction. Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. services cover from
an architectural design up to a completion of building construction.
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. business had a continuous growth until in 1997 it confronted with the financial
crisis and entered into rehabilitation program in 2000. Eventually, Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. successfully
rehabilitated and the Central Bankruptcy Court had an order to rule the company out of the rehabilitation
program on 1 March 2004.
In April, 2007, the existing shareholders of Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. swapped their shares with
TRC Construction Public Company. Consequently, Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. has become a subsidiary
of TRC Construction Public Company since the second quarter of 2007.
According to the prerequisites of bidder for the large-scale public sector project, in addition to being a
registered contractor with entities concerned, the bidder must have a minimum registered capital of Baht 200
million. Therefore; in February 2008, Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. increased its registered capital from Baht
160 million to Baht 200 million in order to enhance capability and opportunity in entering bidding process
for construction works.
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. has been registered and classified as a first class and special class  
contractor from many public entities, including Department of Highways, the Royal Irrigation Department,
Department of Rural Roads, Bangkok Metropolitan Administration, Provincial Waterworks Authority, and Ports
Authority of Thailand, etc. Due to its creditability as a leading contractor, Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. can
enter into highly valued public sector project biddings.
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โครงสร้างรายได้
ปี 2548

ปี 2549

%
ดำเนิน
จำนวน
การถือหุ้น
การ
เงิน ร้อยละ
โดย ของบริษัทฯ (ลบ.)

โครงสร้างรายได้

1 รายได้จากการขายและให้บริการ
1.1 รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบท่อ

บริษัทฯ
สหการ
วิศวกร
บริษัทฯ
สหการ
วิศวกร

1.2 รายได้จากธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม
และก่อสร้างสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

1.3 รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโยธา
1.4 รายได้จากการขาย

1.5 รายได้จากการรับจ้างอื่น
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ
2 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
3 กำไรจากการประนีประนอมหนี้
4 รายได้อื่น(2)
รวมรายได้ทั้งสิ้น

99.99%

99.99%

สหการ
วิศวกร
บริษัทฯ
สหการ
วิศวกร
บริษัทฯ

99.99%

สหการ
วิศวกร
สหการ
วิศวกร

99.99%

99.99%

ปี 2550(1)
(งบรวม)

จำนวน
เงิน ร้อยละ
(ลบ.)

จำนวน
เงิน ร้อยละ
(ลบ.)

207.16

40.67

459.37

62.34

913.86
176.89

56.87
11.01

294.08

57.74

269.71

36.60

23.14
20.00

1.44
1.24

325.72

20.27

42.56
62.64

2.65
3.90

1,564.80
5.03

97.37
0.31

10.95

0.68

2.60
503.84

0.51
98.92

4.22
733.30

99.99%
5.50
509.34

1.08
100.00

3.57
736.87

0.57
99.52

0.48
26.29
1.64
100.00 1,607.06 100.00

หมายเหตุ:
(1) เริ่มรับรู้รายได้จากบจก. สหการวิศวกร บริษัทย่อย ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2550 เป็นต้นไป  
(2) รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ค่าบริหารจัดการ รายได้ดอกเบี้ย และรายได้อื่น ๆ
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Revenue Structure
2005
Operate
by

Revenue Structure

1 Sales and Service Revenue
1.1  Revenue from Pipeline System Construction

TRC
SKW

%
of Share
Holding

2006

2007(1)

Million
Baht

%

Million
Baht

%

Million
Baht

%

207.16

40.67

459.37

62.34

913.86
176.89

56.87
11.01

294.08

57.74

269.71

36.60

23.14
20.00

1.44
1.24
20.27
2.65
3.90
97.37
0.31
0.68

99.99%

1.2  Revenue from Engineering System Installation &
Factory Construction in Petrochemical Business

TRC
SKW

1.3 Revenue from Civil Work Construciton
1.4 Sales

SKW
TRC
SKW
TRC

99.99%

SKW

99.99%

325.72
42.56
62.64
1,564.80
5.03

SKW

99.99%

10.95

1.5  Revenue from Other Services(1)
Total Service Revenue and Sales
2 Share of income form investments in joinly
controlled entities
3 Gain from debt compositions

99.99%
2.60
503.84

5.50
509.34

4 Other Income (2)
Total Revenue

Remarks:

99.99%

0.51
98.92

1.08
100.00

4.22
733.30

3.57
736.87

0.57
99.52

0.48
26.29
100.00 1,607.06

1.64
100.00

(1) Revenue recognition of SKW’s performance to consolidated performance commencing from the
second quarter of 2007 onwards
(2) Other income included management fee, interest income and others.



Annual Report 2007

งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
โดยสรุปดังนี้
จำนวนโครงการ
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
หัก โครงการระหว่างกัน (โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวา โครงการประแสร์)
มูลค่างานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มูลค่างานที่เหลือ
(ล้านบาท)
1,396.66
283.99
(40.08)
1,640.57

10
4
(1)
13

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ

ลักษณะ
ของการ
รับเหมา*

หน่วยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ
E,P,C
โครงการส่วนต่อขยายระบบท่อ
โรงงานอุตสาหกรรม
โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ

E,P,C

โครงการวางระบบท่อโรงงาน
อุตสาหกรรม ที่นิคมมาบตาพุด
งานสร้างสถานีก๊าซและติดตั้ง INLINE BLOCK VALVEโครงการวางท่อ
ก๊าซเอ็นจีวีสุวรรณภูมิ-พญาไท
โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซ
ไปยังนิคมอุตสาหกรรม RIL
โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ
ฝั่งขวา โครงการประแสร์
จ้างทดสอบความดันท่อ
ส่งก๊าซ และปรับปรุงท่อ Meter Run
โครงการวางระบบท่อ จากโรงงาน
สยามสไตรีนไปโรงงานระยองโอเลฟิน
ส์ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
งานออกแบบระบบท่อโรงงาน
อุตสาหกรรม

P,C

ชื่อผู้ว่าจ้าง

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด
ไทยโพลีเอททีลีน จำกัด
ปตท. จำกัด(มหาชน)

มูลค่างาน
ของบริษัทฯ
(ล้านบาท)

มูลค่างาน
ที่เหลือ
โดยประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ของโครงการ

337.00

234.42

เม.ย.50 - มี.ค.52

157.00

116.74

พ.ค.50 - ก.พ.51

91.75

91.75

ธ.ค.50 -  มิ.ย.51

E,P,C

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต
จำกัด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

185.00

80.48

พ.ย.49 - ก.ย.50

E,P,C

บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

76.50

53.55

เม.ย.50 – ธ.ค.50

E,P,C

บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

140.19

40.08

ม.ค.50 - เม.ย.51

E,P,C

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

12.30

12.30

ม.ค.51 - ก.ค.51

P, C

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต
จำกัด

5.94

5.94

ก.พ.51 - เม.ย51

บริษัท สยามโพลีเอททีลีน จำกัด

4.41

4.41

ม.ค.51 - มี.ค.51

1,010.08

639.66

757.00

757.00

757.00
1,767.08

757.00
1,396.66

E

รวม
หน่วยธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
E,P,C
ศูนย์ไบโอดีเซลบางปะอิน
บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จำกัด
(ลงนามในสัญญาก่อสร้างเมื่อ
20 มีนาคม 2551)
รวม
รวมงานในมือทั้งสิ้น
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มี.ค.51 - เม.ย.52

Projects on Hand
As of 31 December 2007, the Company and its subsidiaries had 14 projects on hand with the
total uncompleted work value of Baht 1,640.57 million.
Number of  Projects
TRC construction Public Company Limited
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
Less : Joint project namely the Water Transmission Pipeline, Prasae Project
Total

Uncompleted
Work Value (MB)
1,396.66
283.99
(40.08)
1,640.57

10
4
(1)
13

- TRC construction Public Company Limited
Project Name

Type*

Client

Project
Value (MB)

Value of
Uncompleted
Work
(MB)

Project Period

Pipeline System Engineering Unit
CCC Interconnecting
Pipeline Project

E,P,C

Natural gas pipeline for Bang pa-in
industrial estate and existing area
Ayudhya Province
Construction PHD Interconnecting
Pipeline Project
Construction of MRS and In-LineBlock Valve, Suvarnabhumi
Gas Pipeline to RIL Industrail Estate
Prasae Water Pipeline Installation

E,P,C

Map
Thai
Thai
PTT

E,P,C

337.00

234.42

Apr 07-Mar 09

157.00

116.75

May 07-Feb 08

Eastern Fluid Transport Co., Ltd.

91.75

91.75

Dec 07-Jun 08

E,P,C

PTT Plc.

185.00

80.48

Nov 06-Sep 07

E,P,C
E,P,C

PTT Plc.
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.

76.50
140.19

53.55
40.08

Apr 07-Dec 07
Jan 07-Apr 08

Gas Pressure Test and Meter Run

E,P,C

PTT Plc.

12.30

12.30

Jan 08-Jul 08

Design and Construction SSMC
Pipeline to ROC Phase l
Enginerring for offsite pipelines (SPE
II Project)

P, C

Eastern Fluid Transport Co., Ltd.

5.94

5.94

Feb 08-Apr 08

Siam Polyethylene Co.,Ltd.

4.41

4.41

Jan 08-Mar 08

Total
Engineering System Installation & Factory Construction in Petrochemical Business Unit

1,010.08

639.66

Bio Diesel Plant Project

757.00

757.00

57.00
1,767.08

757.00
1,396.66

E

Ta Phut Olefins Co., Ltd.
Polyethylene Co., Ltd.
Industrial Gases Plc.
Plc.

Bangchak Biofuel Co., Ltd.
Total
Grand Total

Remarks:

* E = Engineering, P = Procurement, C = Construction
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Mar08-Apr 09

- บริษัท สหการวิศวกรจำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข
35 กรุงเทพ-ปากท่อ
โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ
ฝั่งขวา โครงการประแสร์
งานจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
สำหรับโรงงานผลิตน้ำ
โครงการวางระบบท่อประปาให้กับ
โรงงานผลิตไฟฟ้า

ลักษณะ
ของการ
รับเหมา*

ชื่อผู้ว่าจ้าง

มูลค่างาน
มูลค่างาน
ที่เหลือ
ของบริษัทฯ
(ล้านบาท) โดยประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ของโครงการ

E,P,C

กรมทางหลวง

535.72

186.22

มิ.ย.49 – มิ.ย.51

E,P,C

กิจการร่วมค้าเอสเอสพี (เจ้าของ
โครงการ คือ กรมชลประทาน)
บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด

241.37

85.35

ม.ค.50 - เม.ย.52

69.60

6.96

เม.ย.50 – ต.ค.50

7.80

5.46

ก.ย.50 – ก.พ.51

854.49

283.99

P
E,P,C

บริษัท ไซม์ แอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
Sime LCP Power Co., Ltd.
รวมงานในมือทั้งสิ้น

หมายเหตุ:
* E = Engineering (งานวิศวกรรม) P = Procurement (งานจัดซื้อ) C = Construction (งานก่อสร้าง)

ภาวะของอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- ภาพรวมอุตสาหกรรม
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วยระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติบนบก ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล และระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) โดย
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. จะต่อเชื่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่าง ๆ ในอ่าวไทย และท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก
แหล่งยาดานา และเยตากุน สหภาพเมียนมาร์ ที่ชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร์ เข้ากับผู้ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
และลูกค้าอุตสาหกรรม
การปรับโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาว
มุ่งให้มีการแข่งขันอย่างเสรีก่อให้
เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาพลังงานให้กับผู้บริโภค
โดยการแยกกิจการระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ และการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติออกจากกัน และให้มีการเปิดให้บริการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access : TPA) สำหรับระบบท่อของ  ปตท. หากมีความสามารถ
ในการขนส่งเหลือเพื่อให้ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติสามารถซื้อก๊าซธรรมชาติจากผู้ผลิตได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม ปตท จะยัง
คงมีสิทธิในการซื้อหรือขายก๊าซธรรมชาติภายใต้สัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันและสัญญาที่อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรอง
จนกว่าจะหมดอายุสัญญา
ทั้งนี้ผู้ค้าก๊าซธรรมชาติรายใหม่จะสามารถขายตรงให้กับลูกค้าโดยผ่านกลไกของการให้
บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม ซึ่งจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยองค์กรกำกับดูแลอิสระที่จะจัดตั้งขึ้น
ใน อนาคต
บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวางท่อก๊าซ
สายส่งไปยังผู้ใช้ปลายทาง (Distribution pipe) ซึ่งเป็นงานวางท่อขนาดเล็กเพื่อส่งไปยังผู้ใช้ปลายทางเช่น งานวางท่อ
จากท่อประธานไปยังบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม และสำหรับงานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกข้ามประเทศ หรือข้ามจังหวัด
(Cross-country pipe)  ซึ่งเป็นงานขนาดใหญ่ที่ต้องมักจะต้องอาศัยผู้ร่วมทุนขนาดใหญ่จาก ต่างประเทศนั้น ในปี 2548
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็นบริษัทวางท่อก๊าซขนาดใหญ่ในประเทศจีน คือ บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม
ไพพ์ไลน์ บูโร (China Petroleum Pipeline Bureau: CPP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไชน่า เนชั่นแนล ปิโตรเลียม
คอร์ปอเรชั่น (China National Petroleum Corporation: CNPC) อันเป็นกลุ่มบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยการ
ร่วมทุนจัดตั้งกิจการร่วมค้าซีพีพี ทีอาร์ซี เพื่อดำเนินการโครงการท่อก๊าซวังน้อย-แก่งคอย ของปตท.  จากประสบการณ์
ที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติ สงขลาจากปตท. ในปี 2549 ซึ่งได้ส่งมอบงานเสร็จสมบูรณ์
แล้ว
ในปี 2550   ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติรวม 3,236 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 5.1 เนื่องจากปีนี้สามารถผลิตก๊าซจากแหล่งภูฮ่อมได้ตลอดปีในระดับ 95 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
ประกอบกับการเพิ่มการนำเข้าจากแหล่งพม่า ก๊าซธรรมชาติถูกใช้ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของ
การใช้ทั้งหมด จำนวน 2,286 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.5   ใช้ในโรงแยกก๊าซปริมาณ 574
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.9 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม
ปริมาณ 353 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4 และที่เหลือร้อยละ 1 ใช้ในภาคขนส่ง (รถยนต์ NGV) ปริมาณ
23 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 110.3
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- Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
Project Names

Highway No. 35 BKK-Pakthor
Prasae Water Pipeline Installation

Project
Value (MB)

Value of
Uncompleted
Work
(MB)

Type*

Client

E,P,C
E,P,C

Department of  Highways
SSP Joint Venture
(The owner project :  Royal Irrigation
Department)
PTT Utility Co., Ltd.

535.72
241.37

186.22
85.35

Jun 06-Jun 08
Jan 07-Apr 08

69.60

6.96

Apr 07-Oct 07

Sime LCP Power Co., Ltd.

7.80
854.49

5.46
283.99

Sep 07-Feb 08

Procurement of Machine and
P
Equipement for Water Treatment
Plant
EPC Contract Works for Raw Water E,P,C
Supply for CCGT Power Plant
Total

Project Period

Remarks:
*        E = Engineering, P = Procurement, C = Construction

Industry Overview and Competition

Natural Gas Pipeline / Transmission Pipeline
- Industry Overview
The Transmission Pipeline system of PTT Plc. includes on - land transmission pipeline, undersea
transmission pipeline, and distribution pipeline. The system links the natural gas resources in the Gulf of
Thailand, and the gas pipeline from the Union of Myanmar’s Yadana and Yadagun gas fields, which are
located at the border of Thailand and the Union of Myanmar, with the electricity generating companies, gas
separation plants and industrial customers.
According to the long-term natural gas restructuring plan, Thailand commits to have liberal
competition in order to be fair and enable to enhance efficiency in providing energy to consumers. Hence,
three activities, including transmission pipeline, distribution pipeline, and supplying and distributing services,
are separately operated. In addition, the natural gas transportation is opened for third party access or TPA.
However, PTT Plc. still has its rights over natural gas purchasing and distributing as far as the existing
contracts and the contracts under negotiation process are valid. Thus, PTT Plc. can still transmit natural
gas to customers who want to directly purchase from the natural gas producer, PTT Plc. As per other new
natural gas distributors, they can have direct distribution to customers via the third party access mechanism,
which is regulated by independent entity being established in the near future.
The Company has experience and expertise in natural gas pipeline construction, especially the
distribution pipeline construction, which is a small-scale natural gas pipeline that links the transmission pipe
with the end users such as companies in the industrial estates. Regarding to the cross-country natural gas
pipeline system construction, which is the large-scale of work, normally requires international partner(s) of
which the Company has partnered with one large Chinese natural gas pipeline construction company, China
Petroleum Pipeline Bureau (CPP) in 2005. CPP is a subsidiary of China National Petroleum Corporation
(CNPC), the biggest energy group in China. The Company joined with CPP in CPP-TRC Joint Venture
to construct and manage Wangnoi-Kaengkhoi Natural Gas Pipeline Project for PTT Plc. With increasing
experiences, the Company also received Songkhla natural gas pipeline construction project from PTT Plc. in
2006, and the project completely turned in to PTT Plc.   
In 2007, Thailand’s natural gas consumption accounted for 3,236 million cubic feet per day,
increased from the previous year’s consumption by 5.1 percent. Such increase was a consequence of the
increase in domestic production from Phu Hom field totaling 95 million cubic feet per day, and from the
increasing import from the Union of Myanmar. Of total national natural gas consumption, 70 percent or 2,286
million cubic feet per day was utilized for electricity generation, representing a 1.5 percent rise from the
previous year; 18 percent or 574 million cubic feet per day was used in gas separation plants, representing
a 8.9 percent rise; 353 million cubic feet per day was used as industrial fuel, representing a 21.4 percent
rise. And the remaining 1 percent or 23 million cubic feet per day used in the transportation sector (NGV
vehicles), representing a 110.3 percent rise.    
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- แนวโน้ม
ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี   โดยมีปัจจัยหลักคือ ปริมาณ
การใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น
และนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนน้ำมันเตา
ทำให้
สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นมาตลอด โดยในปี 2550 ปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง คิดเป็นร้อยละ 66.8 ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด   ในระยะยาวคาด
ว่าความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการใช้ไฟที่สูงขึ้น โดยผู้ผลิตไฟฟ้า
อิสระรายใหม่จะเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติ จะสามารถแข่งขันได้
และเป็นที่ยอมรับด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น  
นอกจากนั้นแล้ว
ภาครัฐยังมีนโยบายที่จะผลักดันการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง
มากขึ้น เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ และช่วยลดผลกระทบต่อผู้บริโภคจากการที่
น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูง ประกอบกับความต้องการผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ความต้องการใช้ก๊าซหุงต้มภายในประเทศและความต้องการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตร-เคมี ล้วนเป็นปัจจัย
หลักที่เสริมสร้างให้ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

ก๊าซธรรมชาติ
น้ำมัน
ลงทุนในบริษัทร่วมทุน
สำนักงานใหญ่และอื่น ๆ
รวม

2551
39,933
4,118
20,593
919
65,563

2552
2553
54555 43,510
1,816 1,885
15,048 12,650
486
345
71,905 58,390

2554
22,140
1,533
4,636
  354
28,663

2555
13,016
1,587
1,729
358
16,690

รวม
173,154
10,939
54,656
2,462
241,211

ร้อยละ
71.79
4.54
22.66
1.02
100.00

ที่มา : ข่าวปตท.ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550

จากแผนการลงทุนในอนาคตของปตท.ข้างต้น จะเห็นได้ว่า การลงทุนส่วนใหญ่ของปตท. เป็นการลงทุนใน
กล่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 72   ซึ่งเป็นการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและ
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากก๊าซธรรมชาติ
ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งประมาณการว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วง 5 ปีข้างหน้า (2550-2554)
จะมีความต้องการเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5.6 ต่อปี ดังนั้น ปตท.จึงต้องวางแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้เพียง
พอทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ รวมถึงลงทุนในระบบเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและเป็นไปตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับที่ 3 ซึ่งใช้เป็นกรอบในการลงทุนก่อสร้าง
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบกจำนวนรวม 11 โครงการ เช่น โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต้ เป็นต้น ทั้งนี้จะทำให้ ปตท. มีความสามารถ
ในการส่งก๊าซฯ ในทะเลและบนบกเพิ่มขึ้นอีก 1,900 และ 2,300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันตามลำดับ
อุตสาหกรรมรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
- ภาพรวมอุตสาหกรรม
สถานการณ์ปี 2550 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีอยู่ในช่วงที่มีความผันผวนอย่างมากต่อเนื่องจากปี 2549 ราคาผลิต
ภัณฑ์ปิโตรเคมีมีการปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ โดยเป็นผลมาจากปัจจัยทางการเมืองของประเทศผู้ผลิตเป็นสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าโครงการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน ความไม่สงบทางการเมืองของไนจีเรีย ร่วมกับ
ปัจจัยเรื่องความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลก หลายประเทศในภูมิภาคมีแผนการขยายการผลิตของตน มูลค่าการนำ
เข้าปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลายในปี 2550 มีมูลค่า 23,959 27,938 และ 73,205 ล้านบาทตามลำดับ โดย
มูลค่าการนำเข้าปิโตรเคมีขั้นต้นและขั้นปลายลดลงร้อยละ 27 และ 13 ตามลำดับ ส่วนมูลค่าการนำเข้าปิโตรเคมีขั้น
กลางลดลงร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทางด้านมูลค่าส่งออกปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลายในปี 2550
มีมูลค่า 17,397 52,607 และ 163,400 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมูลค่าส่งออกปิโตรเคมีขั้นต้นลดลงร้อยละ 38 ส่วนนำ
เข้าปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลายขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 และ 6.0 ตามลำดับเมื่อเทียบกับปีก่อน
- แนวโน้ม
ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในปี 2551 คาดว่าจะเริ่มชะลอตัวลง หลายประเทศมีโครงการขยายกำลังการผลิต
และมีการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ซึ่งจะส่งผลให้มีการแข่งขันสูงขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศมีการชะลอ
ตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าการส่งออกปิโตรเคมีโดยรวมจะสามารถขยายตัวได้เล็กน้อย เนื่องจากโรงงานในประเทศที่
มีการปิดซ่อมบำรุงประจำปีได้กลับมาเดินเครื่องผลิตอีกครั้ง รวมทั้งมีการขยายกำลังการผลิต ทำให้มีผลิตภัณฑ์สามารถ
ส่งออกได้ โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นตลาดสำคัญ มีโครงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจใหม่ ทำให้ยังคงมีความต้องการผลิตภัณฑ์
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- Trend
Thailand’s natural gas consumption has expanded continuously and mostly driven by the higher
demand on electricity utilization and the government’s policy to promote using natural gas in place of fuel
oil. The proportion of using natural gas for power generation in the power plants is continually getting higher.
In 2007, 66.8 percent of total volume of generated power was from natural gas; and in the long term,
natural gas will be highly demanded for power generation varied by the increasing demand of electricity. New
independent power generating entities will prefer to use natural gas for power generation as natural gas
yields more competitive price and is more environmentally acceptable than other kinds of fuel.
Furthermore, there are other key factors driven the higher demands of natural gas in the future,
including the public sector’s policy to promote more use of natural gas in the industrial and transportation
sectors as the natural gas has less impact to environment and can help reducing consumers’ burden from
the higher oil price; and the higher demand of products from the natural gas plants, both domestic liquefied
petroleum gas demand and raw materials for petrochemical industry demand.
Five-year investment plan of PTT Plc. (During 2008-2012)
PTT’s Invesment Plan
Natural gas
Oil
Investment in joint venture
Head office and others
Total

2008
39,933
4,118
20,593
919
65,563

2009
54555
1,816
15,048
486
71,905

2010
43,510
1,885
12,650
345
58,390

2011
22,140
1,533
4,636
354
28,663

2012
13,016
1,587
1,729
358
16,690

Total
%
173,154 71.79
10,939 4.54
54,656 22.66
2,462 1.02
241,211 100.00

Source : PTT’s news reported to the SET on 20 December 2007

According to PTT Plc.’s future investment plan, 72 percent of total investment in the future will
be on natural gas, a large-scale investment project designed for business value addition and sustaining the
growing demand for natural gas associated with Thai economic growth. And as natural gas mainly fuels
power generation, which is projected to have the growth rate at 5.6 percent a year in the next five years
(2007-2011), PTT Plc. plans for sufficient amount of natural gas supply from domestic and international
sources to meet its demand along with investment plans to expand its transmission network to meet
customers’ needs under the Third Gas Pipeline Master Plan, covering a total of eleven onshore and offshore
projects, including the Third Gas Pipeline and the Sai Noi – both North and South Bangkok Power Plants,
etc. Hence, PTT’s onshore and offshore gas transmission capacity will rise by 1,900 and 2,300 million cubic
feet a day, respectively.   
Engineering System Installation and Factory Construction in Petrochemical Business
- Overall Industry
Petrochemical industry continued to be drastically fluctuated through the years 2006 to 2007 where
the petrochemical price had significantly increased along with the increase in the crude oil price, which
was influenced by the political factor of the producing countries, including the progress of nuclear energy
development project of Iran, unrest political situation in Nigeria, as well as the global atmospheric changes.
Many countries in the region develop plans to increase their production. The import value of downstream,
midstream, and upstream products in 2007 amounted at Baht 23,959 million, Baht 27,938 million, and Baht
73,205 million, respectively. The import value of downstream and upstream decreased by 27 and 13 percent,
respectively where the import value of midstream decreased by 27 percent compared to those of the previous
year. As for the export value of downstream, midstream, and upstream products in 2007 amounted at Baht
17,397 million, Baht 52,607 million, and Baht 163,400 million, respectively. The export value of downstream
decreased by 38 percent where the export value of midstream and upstream products rose by 4.4 percent
and 6.0 percent, compared to those of the previous year.
  
- Trend
The petrochemical industry tends to slowdown in 2008 owing to highly global competition as
several countries increase their existing production capacity and also invest in new petrochemical projects. This
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ปิโตรเคมี อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตจะเผชิญกับปัญหาความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก และภาวะความไม่มีเสถียร
ภาพของค่าเงินบาท ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และจะส่งผลโดยตรงต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
- ภาพรวมอุตสาหกรรม
ภาวะการก่อสร้างภายในประเทศในช่วงทีผ่ า่ นมาของปี 2550 มีทศิ ทางชะลอตัวอย่างต่อเนือ่ ง การก่อสร้างของภาค
เอกชนซึ่งสะท้อนการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี นับตั้งแต่ปี   2543  สภาวะดังกล่าว
เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยลบที่ส่งผลกดดันต่อภาวะอุปสงค์
โดยเฉพาะปัจจัยในด้านความเชื่อมั่นต่อการจับจ่าย
ใช้สอยของผู้บริโภค รวมทั้งการขยายการลงทุนของภาคธุรกิจ อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงทั้งต่างประเทศ ได้แก่ ราคาน้ำมัน
ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาทางเศรษฐกิจของสหรัฐจากผลกระทบของปัญหาวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ รวมทั้ง
ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน และปัจจัยเสี่ยงในประเทศ ได้แก่สถานการณ์ทางการเมือง ไทยที่ตกอยู่ภายใต้การบริหารงาน
ของรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหาร ทำให้นโยบายการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ไม่มีความชัดเจน และต่อเนื่อง
- แนวโน้ม
สำหรับภาพรวมแนวโน้มในปี 2551 คาดว่าการก่อสร้างโดยรวมมีโอกาสขยายตัว การก่อสร้างภาคเอกชนน่า
จะปรับตัวดีขึ้น และการก่อสร้างภาครัฐน่าจะมีความคืบหน้าของการลงทุนสำคัญ ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้งมีเสถียรภาพพอสมควรและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยใช้นโยบายการเงินและการคลังแบบขยายตัว
และผลักดันการลงทุนในโครงการของรัฐให้มีความคืบหน้า ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมความเชื่อมั่นให้กับภาค
เอกชนได้ อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีปัจจัยที่อาจส่งผลลบต่อการฟื้นตัว เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ภายใต้ปัจจัย
เสี่ยงที่สำคัญคือ สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ และแนวโน้มผลกระทบของเศรษฐกิจสหรัฐที่จะกระทบ
ต่ออัตราแลกเปลี่ยนและภาคการส่งออกของไทย ขณะที่ราคาน้ำมันและราคาสินค้าวัตถุดิบในตลาดโลกยังมีโอกาสที่จะ
ปรับตัวสูงขึ้นได้
สำหรับแนวโน้มราคาวัสดุก่อสร้าง อาจปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่ใกล้เคียงหรือสูงกว่าในปี 2550 ที่คาดว่า
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4 เนื่องจากความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างน่าจะปรับตัวดีขึ้นประกอบกับ
แนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกอาจเผชิญความผันผวน โดยแม้ว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอ ตัวแต่ความ
ต้องการสินค้าวัตถุดิบโลหะในประเทศจีนและอินเดียยังมีแนวโน้มขยายตัวสูง ตามการขยาย การลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน นอกจากนี้ แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ฯ อาจกระตุ้นให้กองทุนต่างชาติ หันมาเก็งกำไรในตลาดสินค้า
โภคภัณฑ์ได้อีก
ปริมาณงานก่อสร้างภายในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นน่าจะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างของไทย
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรมองหาโอกาสตลาดในต่างประเทศควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศกำลัง
พัฒนาในเอเชียมีโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จำนวนมาก
นอกจากนี้ตลาดงานก่อสร้างในภูมิภาค
ตะวันออกกลางและแอฟริกาก็มีแนวโน้มขยายตัว ซึ่งนอกจากจะเป็นการขยายโอกาสในการสร้าง รายได้จากต่างประเทศ
ในภาคบริการแล้ว ยังเป็นก้าวย่างสำคัญในการยกระดับศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจก่อสร้างของไทยให้มี
มาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโอกาสและความท้าทายที่จะมา
พร้อมกับการเปิดเสรีภาคการบริการ ซึ่งรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างด้วย  
ทั้งนี้ บริษัท ทีอาร์ซีคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายตลาด
ไปยังต่างประเทศ โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศที่จะทำงานในด้าน Pipeline, Steel Fabrication และ Turnkey Desalination Plant
            
กลยุทธ์การแข่งขัน
         กลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททีอาร์ซี มีดังนี้
(1) การควบคุมคุณภาพของงาน (Quality Construction) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะควบคุมคุณภาพ
ของงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และดำเนินการส่งงานให้ตรงตามกำหนดเวลา
เพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า
(2) ชื่อเสียงและประสบการณ์ของกลุ่มวิศวกรผู้บริหาร ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานใน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมายาวนาน โดยกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรู้และประสบการณ์การ
ทำงานภาคปฏิบัติในงานวิศวกรรมมากกว่า 20 ปี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางใน
วงการ ทำให้สามารถมีส่วนช่วยตรวจสอบดูแลการทำงานของวิศวกรระดับผู้จัดการโครงการอีกต่อหนึ่ง
(3) ผลงานในอดีต
ด้วยคุณภาพของผลงานและบริการในอดีตที่ได้รับมอบหมายในงานโครงการจำนวนมากทำให้
ทำให้ลูกค้าจำนวนมากให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ การกลับมาใช้บริการของบริษัทฯ อีกรวมทั้ง
ได้แนะนำต่อไปยังลูกค้าอื่น ๆ ด้วย  
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results in continuous slowdown of domestic petrochemical industry. Overall petrochemical export is expected
to increase at a low rate by having export products from factories reopened after annual maintenance closing
period and from their increasing product capacity. China is an important exporting target as it has investment
projects with high demands on petrochemical products in new economic areas. However, producers have to
confront with the fluctuation of world oil price and the instability of Baht currency, which will directly affect
to the cost of raw materials used in petrochemical production, and to competitive capability.
Construction Industry
- Oveview Industry
In 2007, domestic construction industry was continuously slowdown. Construction in the private
sector, which well reflected property investment situation, was retracted again in 2007, representing its
first time occurrence in seven years round after the last one in 2000. The consequence was from the
negative factors towards demand, especially consumers’ confidence to spending and private sector investment
expansion. Furthermore, both international risks, including continuously higher oil price, the United States
economic problem from sub-prime crisis, the direction of foreign exchange; and domestic risks, including
political situation under the government from the coup; all affect the certainty and continuity of large-scale
construction projects.
- Trend
In 2008, the overall construction industry should be expandable since there are better tendency
for construction in the private sector and more progress in the public sector investment. The key drivers to
promoting economy and creating confidence for the private sector are the stability of elected government
along with its capability to drive economy through expansionary monetary and fiscal policies and through
progress in public sector investment projects. However, there might be some negative impacts to the
economic recovery as Thai economy is still under certain risk factors, including domestic political situation and
the United States economy crisis, which might affect foreign exchange rate and exporting sector, whereas
oil price and raw materials in the global economy might be increased.
According to the construction materials, the price might be the same or higher than the one in
2007, where the construction material index was expected to increase at 4 percent. This is based on the
forecast of better demand on construction materials and the tendency that there might be a fluctuation on
commodity price in the world market. Though the world economy is slowdown, metal demand in China and
India is still increasing as there are a lot of infrastructure investments. In addition, the depreciation of United
States dollars might attract foreign funds to make profits in the commodity market.
The increase of domestic construction works is good for Thai construction business. However, the
constructors should also seek for more opportunity in international market. There are a lot of infrastructure
investment projects in many developing countries in Asia, and also a large number of construction works
in the Middle East and African regions. Going globally provides opportunities to generating construction
service revenue from foreign countries and to getting into an important step of increasing capability and
strengthening Thai construction business to the world class level. This is a readiness preparation for any
upcoming opportunity and challenge arising from the liberalization of service sector, including construction service
sector.
Realizing the significance and the opportunity in expanding to international market, TRC Constrcution
Public Company Limited and its subsidiaries cooperate with both domestic and international strategic partners
to work on Pipeline, Steel Fabrication and Turnkey Desalination Plant.
Competitive Strategy
  
The Company’s competitive strategies and business policies can be summarized as follows:
(1) Quality Control The Company has a policy to control the quality of work and to deliver the
work punctually in order to obtain customer’s satisfactions.
(2) Reputations and Experiences of Engineers in Management Level The management of the
Company has more than 20 years of experience in construction business and has
reputations for their knowledge and expertise. Consequently, they are capable to review and
oversee the works of engineering managers.
(3) Past Credentials The Company has gained some respects and reliabilities from the customers
with the quality of works and services in the past. Consequently, most of the customers do
not only come back for the Company’s services but also recommend others for the
Company.  
(4) The Employee’s Capabilities The Company has a large number of skilled employees who
can provide efficient services to customers. The Company also has a policy to maintain such
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(4)

ความสามารถของบุคลากร
บริษัทฯ
มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ดำเนินการอยู่
จำนวนมากทำให้สามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพที่ดี โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษา
พนักงานที่มีคุณภาพไว้และสนับสนุนให้พนักงานมีการฝึกอบรมอยู่อย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อ
สร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ และบริษัทเอกช
นที่อยู่ในธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหรรมด้านพลังงาน ปิโตรเคมี และบริษัทที่มีฐานการผลิตอยู่ตามนิคมที่ท่อก๊าซสามารถ
เดินทางไปถึงได้ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด  (มหาชน) และบริษัทที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาห-กรรมมาบตาพุด เป็นต้น
ส่วนบริษัท สหการวิศวกร จำกัด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ หน่วยงานราชการของรัฐ ซึ่งให้บริการประชาชน
ทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน เป็นต้น
การจัดหาผลิตภัณฑ์
กำลังการผลิต
บุคลากร
เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาเป็นหลัก ทำให้จำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ
ที่จะได้รับคัดเลือกจากการประกวดราคาในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการจัดจ้างวิศวกรและพนักงานประจำ
ในระดับที่เหมาะสมกับประมาณการของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจ้างพนักงานหรือช่างเชื่อมจำนวนมาก
โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมกลุ่มพนักงานจำนวนหนึ่ง (Standby Team) ซึ่งรวมถึงช่างเชื่อมจำนวนหนึ่งไว้ในกรณีที่เกิด
ปัญหาฉุกเฉินที่ทางพนักงานในแต่ละโครงการขาดไปชั่วคราวเท่านั้น โดยในกรณีที่ บริษัทฯ ได้รับงานเพิ่มขึ้น บริษัทฯ
จะมีการจัดจ้างวิศวกรและพนักงานรายวันซึ่งรวมถึงช่างเชื่อมเพิ่มเติมเป็น รายโครงการไป ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่
เคยมีปัญหาทางด้านกำลังคนมาก่อน
แหล่งเงินทุน
บริษัทฯ มีการใช้นโยบายการขอเงินทุนประเภทสินเชื่อโครงการ (Project Finance) จากสถาบันการเงิน
เป็นรายโครงการไป อีกทั้งในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้วิธีการร่วมทุน เช่น กิจการร่วมค้า เพื่อเข้าดำเนินงาน โดยให้คู่สัญ
ญาอีกฝ่ายเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง
ผู้รับเหมาช่วง
โดยปกติ บริษัทฯ จะไม่มีการจ้างผู้รับเหมาช่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงาน
วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องมีการจ้างผู้รับเหมาช่วงในงานส่วนที่บริษัทฯ
ไม่มีความชำนาญ เช่น งานด้านโยธา เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเลือกผู้รับเหมาช่วงจากความน่าเชื่อถือ ทางการเงิน
ผลงานในอดีต และความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักร ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนด รายละเอียดในก
ารจ้างช่วงให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้า (Back-to-back) ทั้งในเรื่องการส่งมอบ การรับประกันคุณภาพ
การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็นต้น โดยการได้มาซึ่งบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นบริษัทย่อยในปี 2550
ช่วยเสริมการทำงานของบริษัทฯ ในด้านงานโยธาให้สมบูรณ์และมีความพร้อมตอบสนองลูกค้าได้ตามต้องการ
เครื่องจักรและอุปกรณ์
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นของตนเองบางส่วน เพื่อใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างพื้นฐา
น สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่องานก่อสร้าง บริษัทฯ จะทำการเช่าเพื่อนำมาใช้ในแต่ละโครงการตาม
ความต้องการ อีกทั้ง การที่สหการวิศวกรมีเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขุด รถแทรกเตอร์
เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องจักร และอุปกรณ์ เป็นการลดต้นทุ
นการทำงานโครงการได้อีกส่วนหนึ่ง
วัตถุดิบ
โดยทั่วไป วัตถุดิบในการก่อสร้างของบริษัทฯ จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. วัสดุก่อสร้างที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบในการ
ก่อสร้างทั้งหมด เช่น ท่อ วาล์ว เป็นต้น เนื่องจากในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่
มักมีการกำหนดรายละเอียดของวัสดุที่ใช้จากเจ้าของโครงการ ทำให้ในบางครั้ง บริษัทฯ ต้องซื้อวัสดุ
ดังกล่าวจากตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบริษัทในประเทศไทยหรือบริษัทต่าง
ประเทศ แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว เจ้าของโครงการมักกำหนดรายละเอียดของวัสดุให้
สามารถเลือกใช้สินค้าได้มากกว่าหนึ่งบริษัท และบริษัทฯ มักจะมีการต่อรองและขอการยืนยันราคาจากตัว
แทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตก่อนยื่นประกวดราคา และให้คงราคาดังกล่าวไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
2. วัสดุก่อสร้างทั่วไป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น
ลวดเชื่อม กระดาษทราย เป็นต้น บริษัทฯ  จะมีการซื้อวัสดุดังกล่าวจากภายในประเทศ โดยอาจมีการซื้อ
ตามบริษัทคู่ค้าที่ซื้อขายกันมาเป็นประจำ หรืออาจมีการซื้อจากร้านค้าตามหน้างานบ้างตามความจำเป็น
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quality of employees by providing them consistent training courses.
Target Customers
For the natural gas construction business unit and the engineering system installation and
factory construction for petrochemical industry business unit, the target customers of the Company consist of
government agencies and private companies in energy and petrochemical businesses as well as companies
whose manufacturing bases are located at industrial estates that are accessible to distribution pipeline such
as PTT Plc. and other companies in Mabtaput Industrial Estate.
For Sahakarn Wisavakorn, the traget group of clients are the government agencies and state enterprises
providing the service of  basic infrastructure such as Department of Highways, Department of Rural Roads,
Royal Irrigation Department etc.
Product Resources
Capacity
Human Resource
The Company operates as a construction contractor where the number of workforce needed in
any period of time depends on the size of the project that the Company succeeds the bid; therefore, the
Company has a policy to hire only a sufficient number of staffs where the Company provides Standby Team
including welding staffs in case of staff insufficiency. Moreover, in case of overloaded works, the Company
may hire temporary engineers and staffs including welding staffs on a project basis. The Company has never
faced any problems associated to the insufficiency of workforce before.
Source of Fund
The Company has a policy to finance each project with project finance facilities from financial
institutions. In some cases, the Company may request for the financial support(s) from the partner(s) to be
used as the project’s working capital. Moreover, the IPO proceeds that the Company received in late 2005
can also be used as working capital for projects that the Company has won the bid.
Sub-Contractors
Normally, the Company has no policy to subcontract its works especially for the natural gas
pipeline construction project. However, in some cases, the Company may need to subcontract some
parts of the works that Company has no expertise in such as foundation works. The Company selects
subcontractors from their financial status, past credentials as well as their readiness of workforce and
machines & equipment. Moreover, the Company has a policy to set the conditions including the acceptance
of job, the guarantee, the inspection and the claims of the subcontract to be similar with those of the main
contract that the Company signed with the customers.  
The acquisition of Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. in 2007 supports the civil work of the Company and serve
the customers’need.
Machines & Equipment
The Company has a policy to purchase some of the machines & equipment that are used for basic
works and to rent other machines and equipment for projects on a case by case basis.  In addition, TRC
and SKW can mximizea sharing of some machinery and equipment such as trucks, excavators, tractors etc.
Thereby leading to saving of project costs on machinery and equipment.
Raw Materials
The raw materials used by the Company can be divided into two groups as follows:
1. Exclusive construction materials which are the major part of total raw materials used
including pipe, valves, etc. The project owners normally indicate the specific details of these materials,
therefore; the Company will have to buy them from domestic or international distributors or manufacturers.
However, the project owners usually specify more than one supplier and normally before the bid, the Company will
negotiate and request such suppliers to maintain the prices of the materials for a specific period of time.   
2. Common construction materials which are the less part of the total raw materials used including
wire, sandpaper, etc. The Company normally purchases these materials domestically from suppliers who have
long-term relationship with the Company or other construction shops as appropriate.
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4. ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ภายใต้การทำงานของคณะ
กรรมการบริหาร ซึ่งจะมีการประชุมเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าของการบริหารงาน
โครงการในมือ ปัญหาและ/หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ และร่วมกันหาแนวทาง
การแก้ไข ป้องกันปัญหา/ความเสี่ยงดังกล่าว อีกทั้งมีการนำเสนอโครงการที่คาดว่าจะเข้าประมูล และโครงการที่
อยู่ในระหว่างการติดตามเพื่อร่วมประมูลในอนาคต อีกทั้งมีการร่วมวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขัน  และประเมิน
ความเป็นไปได้ในการได้รับงานประมูล
1. ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงพันธมิตร และทีมผู้บริหารในการเข้าประกวดราคางาน
เนือ่ งจาก การประกวดราคาในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโครงการขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีประสบการณ์
หรือขนาดของทุน หรือสินทรัพย์ หรือความรู้เฉพาะทาง (Know-how) ตามที่เจ้าของโครงการกำหนดในการเข้า
ประกวดราคา ซึ่งในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องร่วมหรือร่วมลงทุนกับพันธมิตรอื่นในการเข้าประกวด
ราคา ดังนั้น อาจเกิดความเสี่ยงในการหาพันธมิตรที่เหมาะสมในการเข้าร่วมประกวดราคา  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพึ่งพิงประสบการณ์และความสามารถของทีมผู้บริหารในการประกวด
ราคางานของบริษัทฯ เนื่องจากทีมผู้บริหารมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี จึงเข้าใจถึง
ข้อมูลงานและกำหนดราคาได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อีกทัง้ จากการทำงานในอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลา
นาน ทีมผู้บริหารจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งมีส่วนช่วยในการเข้าประกวดราคางานของบริษัทฯ ดังนั้น
บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยง หากสูญเสียทีมผู้บริหารกลุ่มดังกล่าวไป
2. ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจ
การที่บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการสหการวิศวกร ทำให้ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอีก
4 สายงาน คือ ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป ก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างอาคาร และก่อสร้างโรงงาน ในช่วงเริ่มต้น
ซึ่งเป็นระยะการปรับตัวของทีมงานทั้งสองบริษัท ทำให้เกิดการชะลอตัวทางธุรกิจบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหารงาน และผู้บริหารของสหการวิศวกร    อีกทั้งยังมีการแต่งตั้ง
ตัวแทนผู้บริหารระดับสูงของสหการวิศวกรเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ
ไปเป็นคณะกรรมการบริษัทของสหการ ทั้งนี้ เพื่อให้ทั้งสองบริษัทมีความสอดคล้องกันในด้านนโยบาย และการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น
3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าน้อยราย
บริษัทฯ มีรายได้หลักจากประกอบธุรกิจรับเหมาในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในกลุ่มธุรกิจพลังงานและ
ปิโตรเคมี ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่มบริษัทในเครือปตท.   ทำให้รายได้ของบริษัทฯ
อาจมีการพึ่งพิงกับกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำหรับในบางปีที่งานส่วนใหญ่เป็นงานรับเหมาในงานวาง
ท่อก๊าซธรรมชาติ      (สัดส่วนรายได้จากกลุ่มปตท. เทียบกับรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 26 : 56 : 68 ในปี
2548 ถึง 2550 ตามลำดับ) แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามลดความเสี่ยงในการพึ่งพาดังกล่าวโดยในปี 2548
ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   ซึ่งทำให้ฐาน
ลูกค้าของบริษัทฯ มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น   ทั้งนี้ ลักษณะของงานรับเหมาทำให้บริษัทฯ อาจมีลูกค้ารายใหญ่ใน
แต่ละปีที่แตกต่างกันได้
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4. Risk Factors
The Company and its subsidiaries (The Company) recognize the importance of risk management and
set up a committee to supervise the Company’s overall risks’ assessment and analysis. The Risk Management
Committee has a weekly meeting with monitored progress report on project administration, problems, and
probable risks in order to find out solutions and preventions to problems or risks. In addition, the projects,
which are expected to be in the bidding process or ongoing to be in the bidding process in the future,
are also presented to the Risk Management Committee for competitive advantage analysis and probability
assessment considerations.
1. Risk from relying on alliances and management team
Owing to thee fact that credentials, size of capital, size of assets and specific know-how are required
for most of the project bids, the Company, in some cases, might have to form a joint venture with alliances
in order to be qualified to enter into a project bid. Therefore, the Company may not be able to bid for the
project if the Company can not find appropriate alliances to form a joint venture.
Not only depending on alliances as described, the Company also relies on the experience and expertise of
the management team to specify the scope of work and the appropriate price for each project. Moreover, the
management’s strong relationship with the customers also favors the Company in project bidding. Therefore,
a risk may occur for the Company if it loses such group of management.
2. Risk from business expansion
The share-swap between the Company and Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd., increases additional
four construction services to the Company, including general, infrastructure, building, and factory constructions.  
Though in the initial stage after merger, the Company experienced some slow down in the business as both
parties required some adjustment, the Company has no intention to alter the management policy as well as
the management team of Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. Moreover, the Company invites the high executives’
representative from Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd to be the Member to the Company’s Board of Directors
and vice versa the Company appoints the management to be the Member in Sahakarn Wisavakorn Board of
Directors. Hence, it enhances the two companies to be more compatible both in policy and administration.
3. Risk associated with the dependence on a few numbers of customers
The Company’s main revenue was contributed to the natural gas pipeline system construction for
energy and petrochemical businesses, mostly from PTT Plc. or the PTT group. Thus most of the Company’s
revenue depends on the PTT group. This led to a risk of revenue decrease in case that the Company
does not have any natural gas pipeline system construction jobs from this group. (The proportion of revenue
received from the PTT group to the Company’s total revenue was 26 : 56 : 68 in the years, 2005, 2006,
and 2007, respectively). Nevertheless, the Company endeavors to reduce the risk from dependency. In 2005,
the Company expanded its business into the engineering system installation and factory construction for
petrochemical industry, which enhances the expansion of the Company’s customers’ base. Hence, the major
customer of the Company may be different in each year owing to the nature of the Company’s business.
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4. ความเสี่ยงจากการมีโครงสร้างรายได้ที่ไม่สม่ำเสมอ
     บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจรับเหมา โดยงานส่วนใหญ่จะต้องอาศัยการเสนอราคาเข้า
ประกวดราคางาน (Bid) ดังนั้นหากมีการชะลอโครงการออกไป หรือไม่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดราคาหรือใน
กรณี ของบริษัทย่อย ซึ่งงานบางส่วนพึ่งพิงกับงานจากหน่วยงานราชการ หากมีความไม่แน่นอนด้านเสถียรภาพทาง
การเมือง อาจส่งผลให้เกิดการชะลอโครงการสาธารณูปโภค และอาจทำให้รายได้ของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปได้มาก
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และมีผู้รับเหมาในตลาดที่
มีความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับท่อก๊าซธรรมชาติไม่มากนัก รวมถึงการที่บริษัทฯ เริ่มมีการขยายธุรกิจ
ออกไปสู่ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งเริ่มรับงานในปี 2548  
และบริษัทฯ ยังได้รับงานในงานวางระบบท่อน้ำเพิ่มเติม  ประกอบกับสถานการณ์การเมืองที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ในปี 2551  จึงคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถบริหารงานและความสม่ำเสมอของรายได้ได้ดีขึ้น
นอกจากนั้นแล้ว
บริษัทฯ
ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่จะเป็นผู้ขายไฟฟ้า 40 เมกะวัตต์ อายุสัญญา 25
ปี แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อธันวาคม 2550   เพื่อให้บริษัทฯได้รับรายได้จากการขายไฟฟ้าที่
ต่อเนื่องในระยะยาว
5. ความเสี่ยงจากการความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง
บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึนของโครงการหรือ ต้องจ่ายค่าเสียหายในกรณีที่
มีความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งความล่าช้าของโครงการอาจมีสาเหตุมาจากเจ้าของโครงการ หรืออาจมี
สาเหตุจากความล่าช้าในการก่อสร้างของทีมงานบริษัทฯ เอง สำหรับความล่าช้าที่มีสาเหตุจากเจ้าของโครงการ
บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงในการต้องรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของโครงการ เช่น ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถจำกัดผลกระทบดังกล่าวได้โดยการบริหารกำลังคนและค่าใช้จ่ายในโครงการนั้น ๆ
ให้เหมาะสมเมื่อมีเหตุการณ์ล่าช้า อีกทั้งพยายามที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าของโครงการเท่าที่เป็นไปได้
ซึ่งในอดีตบริษัทฯ สามารถตกลงกับเจ้าของโครงการได้
ในกรณีที่ความล่าช้าของโครงการมีสาเหตุจากความล่าช้าในการทำงานของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีความ
เสี่ยงที่จะถูกเจ้าของโครงการเรียกร้องค่าเสียหาย การป้องกันความเสี่ยงในลักษณะนี้สามารถกระทำได้โดยการ
วางแผนและเตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้าง ความพร้อมและการพัฒนาในเรื่องความรู้
ความสามารถของแรงงานและจำนวนของวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้างเพื่อที่จะได้ดำเนินการก่อ
สร้างให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถส่งงานได้ก่อนหรือ
ตามกำหนดเวลา
6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง
ในการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างจะส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อต้นทุนการก่อสร้างและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากการที่บริษัทฯ จะเข้าประกวดราคางานรับ
เหมา บริษัทฯ จะต้องกำหนดราคาค่าก่อสร้างที่แน่นอน ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ เริ่มดำเนินการก่อสร้างแต่ราคาของ
วัสดุ ก่อสร้างที่ต้องใช้ปรับตัวสูงขึ้นภายหลัง ก็ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้ตรงตามงบ
ประมาณที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อผล
การดำเนินงาน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีการเสนอราคาโดยอิงราคาที่เสนอจาก
ผู้จัดหาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างหลักซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของงาน เช่น เครื่องจักร ท่อก๊าซ วาล์ว
เป็นต้น จะมีการยืนราคาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาที่จะสั่งซื้อจริงในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือก
จากการประกวดราคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็บวัสดุก่อสร้างไว้เป็นสินค้าคงคลังและไม่มี    
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4. Risk from inconstant revenue
The Company engages in the construction business of which most of the jobs are granted
through the bidding process. Therefore the revenue of the company may fluctuate in case that there is any
postponement of the project or the Company fails to succeed the bid or there is a political instability which
might affect the public sector entities where the subsidiaries depend on their infrastructure project jobs.
However, the Company’s revenue is likely to be consistent owing to the growth of natural gas pipeline
business and the fact that there are a few capability contractors in the natural gas pipeline business.
Additionally, the new business expansion of the engineering system installation and factory construction for
petrochemical industry, which the Company has already started the operations in 2005, and the expansion
into water transmission pipeline project as well as the better political situation in 2008 will also enable the
Company to maintain the constancy of revenue.
In addition, the Company is studying the joint venture feasibility in a small scale power plant, where
the Company agreed in December, 2005 to the 25-years term as a 40 megawatt electricity distributor to the
Electricity Generating Authority of Thailand. This can generate continuous revenue for the long term period.
5. Risk associated with the project delay
The Company may face a risk of incremental expenses or project damage expense charged in
case that there is any delay on the project. The delay of the projects may come from the construction by
the Company’s team or the owner. For the delay caused by the owner, the Company may face a risk of
incremental expenses such as wages and utilities expenses. However, the Company can limit this risk by
managing the workforce and expenses effectively in time of delay. Also, the Company can negotiate for the
compensation from the owner if possible. In the past, the Company succeeded in negotiation with the project
owner.
In case that the delay is caused by the Company, the risk of damage expenses claimed by the
owner can be expected. To protect this kind of risk, the project planning as well as the preparation of
equipment, skilled staffs and experienced engineers are required in order to complete the construction
punctually. However, the Company has had a good record of punctuality or even of a project completion
before the schedule.
6. Risk associated with the fluctuation of prices of construction materials
In the construction business, the fluctuation of construction material prices has a direct effect on the
construction cost as well as the performance of the Company. In project bidding, the Company sets the fixed
bidding price. If the prices of construction materials change during the project, the Company will not be able
to control the cost as per the initial budget. Consequently, the Company has the risk from the changes in
prices of construction materials that might affect the performance of the Company. In order to mitigate that
risk, the Company proposes the bid by using the construction material prices, fixed by the major suppliers
of all those significant costly materials such as machines, gas pipes, valves, etc. for the specified period of
time that usually covers the construction period. However, the Company does not have the policy to stock
any construction materials or to speculate the construction material’s prices. The Company is hardly affected
by the changes of construction material prices as most of the Company’s projects have short period (less
than a year); therefore, most of the price can be controlled.
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นโยบายในการเก็งกำไรในราคาของวัสดุก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัสดุที่สูงขึ้น
ไม่มากนัก เนื่องจากงานส่วนใหญ่มีระยะเวลาทำงานสั้น ๆ ไม่เกินหนึ่งปี ทำให้ความผันผวนของราคาวัสดุไม่
มากนัก และสามารถล็อกราคาวัสดุส่วนใหญ่ได้  
แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัท สหการวิศวกร จำกัด บริษัทย่อยนั้น อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องนี้
เช่นกัน เนื่องจาก งานบางส่วนเป็นโครงการจากหน่วยงานราชการ และมีระยะเวลาโครงการที่นานเกินกว่า
หนึ่งปี   แต่อย่างไรก็ตาม สหการวิศวกรได้พยายามที่จะขยายฐานลูกค้า และลักษณะโครงการ ไปสู่กลุ่มลูกค้า
ปิโตรเคมี ซึง่ มีระยะเวลาโครงการระยะสัน้ ถึงปานกลางมากยิง่ ขึน้ เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ งจากความผันผวนของราคา
วัสดุก่อสร้าง
7. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิตสินค้า
เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้หลักจากค่าก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
ทำให้วัสดุหลักที่บริษัทฯ ใช้หรืองานที่รับเหมามักจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ และโดยปกติแล้วจะมี
การกำหนดรายละเอียดตราสินค้าของวัสดุ (Vendors List) ในสัญญารับเหมาก่อสร้างที่กำหนดเป็นรายโครงการไป
ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องไปพึ่งพิงกับผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิตสินค้าน้อยรายตามที่กำหนดในสัญญา ดังนั้นหากผู้จัด
จำหน่ายหรือผู้ผลิตสินค้าตั้งราคาสินค้าให้กับบริษัทฯ สูงกว่าคู่แข่งอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถชนะการประกวด  
ราคางานหรือมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำลง และกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯได้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว
ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการมักจะไม่กำหนดสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายรายเดียว และบริษัทฯ เองมีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิตสินค้าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ ที่มักถูกกำหนด
ไว้ให้เป็นสินค้าในสัญญา จึงน่าจะทำให้บริษัทฯ มีอำนาจต่อรองได้ในระดับหนึ่ง
8. ความเสี่ยงทางด้านเงินทุนหมุนเวียน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ
ก่อสร้าง ดังนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อปริมณงานก่อสร้างในมือและขนาดของ
โครงการ ก่อสร้างนั้น ๆ โดยเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อการประกวดราคางาน ดำเนินการก่อสร้างใน
ขั้นต้น และใช้เป็นหลักประกันค้ำประกันกับธนาคารสำหรับการออกหนังสือค้ำประกันต่าง ๆ และ/หรือการใช้วงเงิน
สินเชื่ออื่น ๆ   ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงมีความเสี่ยงหากมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ อาจจะไม่
สามารถจัดหางานก่อสร้างเพิ่มเติมได้ หรืออาจจะไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ทำให้จะต้องเสีย
ค่าปรับตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญารับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประสบ
ปั ญ หาด้ า นเงิ น ทุ นในการดำเนิ น งานจึ ง มี ก ารกำหนดนโยบายให้ ม ี ก ารบริ ห ารสภาพคล่ อ งของบริ ษ ั ท ฯ
อย่างระมัดระวัง และพยายามกำหนดเงื่อนไขให้ระยะเวลาการจ่ายเงินต่อผู้จัดจำหน่ายสอดคล้องกับงวดการรับเงิน
จากเจ้าของโครงการ อีกทั้งบริษัทฯ จะวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ต้องการใช้
งานเพื่อช่วยลดความต้องการใช้เงินทุน ลดความเสี่ยงในการเก็บรักษาและเพื่อป้องกันความไม่แน่นอนจากการสั่ง
วัตถุดิบและอุปกรณ์ล่วงหน้า  รวมไปถึงมีการเจรจากับทางสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องในการให้การสนับสนุนใน
ด้านเงินทุนหมุนเวียนของแต่ละโครงการ (Project Financing)  
9. ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากวัสดุก่อสร้างที่บริษัทฯ ซื้อมักจะต้องมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ มีความ
เสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน โดยปกติบริษัทฯ จะเสนอราคาเข้าประมูลโครงการโดยการประมาณการค่าซื้อวัสดุ
ก่อสร้างด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันอยู่แล้ว เพื่อป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลก
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Nevertheless, as for the construction business of Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd., our subsidiary, the
fluctuation of construction material prices might have a material effect on the  construction cost since most
of the construction project are from the public sector and last for more than one year. However, Sahakarn
Wisavakorn Co., Ltd. intends to expand its customer base and project type into petrochemical business
customers, which have short to medium term projects in order to mitigate the risk from fluctuation of
construction material prices.
7. Risk from the dependence of suppliers and/or producers
The Company’s main revenue, the construction services as well as the construction materials, are
related to the natural gas industry. Also, in practice, the construction contracts usually specify the Vendors
List for each project, therefore; the Company has to rely on a small number of suppliers and/or producers
whose names are on the Vendors List. If such suppliers and/or producers set higher prices for the Company
than they do for the competitors, the Company may not be able to win the bidding projects or may have
lower gross profit margin which will consequently affect performance. However, the project owners usually
specify more than one supplier and/or producer. Also, the Company has developed good relationships with
suppliers and/or producers in the natural gas industry whose names are usually on the Vendor List.
Therefore, the Company has some negotiation power to mitigate the risk.
8. Risk associated with the sufficiency of working capital
Construction business requires relatively high expenses varied by the project sizes, therefore; it is
necessary for the Company to have sufficient working capital for the projects on hand. The working capital
will be used for the biding process and the preliminary phase of the construction as well as will be used as
collateral for bank’s facilities such as letter of guarantee and/or other credit lines. In case that the Company
and the subsidiary have insufficient working capital, the Company and the subsidiary might not be able to
acquire new projects nor to finish the projects on hand which means that the Company may have to pay
for damage claims as stated in each contracts. Nevertheless, in order to avoid confronting with insufficient
working capital, the policy of conservative working capital management has been followed effectively where
the Company and the subsidiary manage the payment period for all expenses to be in line with the
payment period of the project owner. Moreover, the Company will plan to have the inventory level aligned
with the real need of raw materials and equipment in order to minimize the working capital requirement as
well as to reduce maintenance risk and avoid uncertainty of advanced purchase. Furthermore, the Company
has consistently negotiated with financial institutions in order to ask for their supports of project financing.    
9. Foreign exchange risk
As the Company normally imports raw materials for most of the projects, the Company may face
the risk from the fluctuation of foreign currency exchange. Normally, the biding price of the Company already
includes the spread on foreign currency exchange in order to mitigate the risk. However, the high fluctuation
of foreign currency exchange can lead to the possibility that the bidding price is lower than costs and the
Baht depreciation against any currencies that the Company has opened positions can cause the adversely
effects to the Company. And in some large scale projects, where the project value are in foreign currency;
though the Company orders the raw materials in the same currency used for the project to mitigate the
risk, the occasionally high fluctuation of foreign currency exchange might cause Baht appreciation against any
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เปลี่ยน   อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีมาก อาจทำให้ราคาที่เสนอไปมีความเป็น
ไปได้ที่จะต่ำกว่ามูลค่าของวัสดุก่อสร้างที่ซื้อมา และหากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับ
เงินสกุลตราต่างประเทศที่บริษัทฯ มีภาระอยู่ บริษัทฯ อาจเกิดความเสียหายได้มาก และในบางกรณีสำหรับ
โครงการขนาดใหญ่ อาจมีการกำหนดมูลค่าโครงการเป็นเงินตราต่างประเทศ  แม้ว่าจะสามารถบริหารการเงินโดย
การสั่งซื้อวัตถุดิบเป็นเงินสกุลเดียวกัน แต่ในบางกรณีที่มีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมาก ทำให้อาจเกิด
ภาวะอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นช่วงรับเงินค่างาน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ซื้อวัตถุดิบ ซึ่งกระทบต่อทั้ง
ฐานะทางการเงินและกำไรสุทธิของบริษัทฯได้   แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำสัญญาซื้อขายเงินตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้าสำหรับภาระค่าวัสดุที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมด หรือบางส่วน เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าว   
10. ความเสี่ยงด้านบุคลากร
บริษัทฯ มีวิศวกรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ
โครงการ หรือ วิศวกรโครงการรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงต่อ
การขาดแคลนวิศวกรดังกล่าวในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดจ้างวิศวกรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวใน
จำนวนที่เหมาะสมเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ให้เพียงพอกับปริมาณก่อสร้างที่มีอยู่ และบริษัทฯ มีนโยบาย
สร้างความรักองค์กรของพนักงานให้มีบรรยากาศการทำงานเหมือนเป็นครอบครัว และมีการส่งบุคลากรไปอบรม
อยู่เสมอ และยังมีการว่าจ้างวิศวกรผู้ออกแบบหรือบริษัทที่ปรึกษาจากต่างประเทศผู้มีความเชี่ยวชาญใน
เทคโนโลยีการผลิตเฉพาะด้านของแต่ละโครงการเพื่อร่วมทำงาน
และถ่ายทอดให้ความรู้กับวิศวกรของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมต้นทุนคงที่ให้ต่ำที่สุดที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมี
การจ้างพนักงานเท่าที่จำเป็น
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ในปี 2551 บริษัทฯ มีนโยบายที่ดำเนินโครงการออกหลัก
ทรัพย์ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อการสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจในการทำงานให้กับ
พนักงาน และเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน ทั้งนี้ คาดว่าจะนำเสนอโครงการนี้ต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นปี 2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระค่าก่อสร้าง
บริษัทฯ มีรายได้หลักจากค่าก่อสร้างที่เป็นงานรับเหมาก่อสร้าง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงหากเจ้า
ของโครงการหรือคู่สัญญาดังกล่าวประสบกับปัญหาทางการเงินและไม่สามารถชำระค่าก่อสร้างได้ ซึ่งอาจจะมีผล
กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ และอาจจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทที่เกี่ยว
ข้องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจปิโตรเคมี มักจะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่ และมีชื่อเสียง ซึ่งน่าจะทำให้
ความเสี่ยงดังกล่าวมีต่ำ และบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว ดังนั้น ในการขยายงานออกไปยังธุรกิจ
รับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จึงมีการพิจารณารับงานก่อสร้างจาก
เจ้าของโครงการหรือคู่สัญญาที่มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงเท่านั้น
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currencies when the Company gets the payment. Therefore, the foreign exchange rate fluctuations will affect
the company’s revenue and expenditure structure, as well as the overall financial status and the net profit
of the Company. Therefore; the Company will enter into forward contract for all or part of the construction
materials cost quoted in foreign currency in order to prevent the risk from foreign exchange.
10. Risk associated with the workforce
Experienced and skilled engineers are valuable assets of the Company. As project managers
or project engineers, their responsibilities are to ensure the completion of all the projects. Therefore, the
Company may have an operational risk of losing them. In order to mitigate this risk, the Company has
employed an appropriate number of engineers as permanent staffs. Also, the Company has encouraged the
loyalty as well as built the family-liked working environment. Additionally, consistency training programs are
provided. Moreover, the Company hires the design engineer and the international consultants with expertise
on special production technology for each project to join the work and transfer the knowledge to the existing
engineers. As the Company has adopted the policy to maintain the fixed costs at their lowest, the sufficient
number of staffs has been hired. In order to prevent from the risk, the Company has a policy to launch
the stocks participation program for the committee, the management, and employees in 2008. This is to
develop moral, encouragement, and motivation to work, as well as to enhance the sense of belonging to all
employees. The program is proposed as an agenda for approval in the 2008 General Shareholders’
Meeting.
11. Risk from the customer’s default
In case that the project owner and/or the counter party are unable to pay the construction
fee, the Company’s liquidity and performance may be affected as the Company’s main revenue is from
construction contract. However, most of the companies in natural gas and in petrochemical industries are
large and reputable. Thus, the risk of default should be limited. In order to avoid this risk, the Company
has a policy to acquire only the projects of financially strong owners.
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5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550

ชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น
1. บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด(1)
2. นางไพจิตร รัตนานนท์(1)
3. แซมลี คอร์ปอเรชั่น
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
5. กลุ่มกองทุนเปิดไทยพาณิชย์(2)
6. นางวราณี เสรีวิวัฒนา
7. นายสุรพงษ์ การสุวรรณ
8. ROTARY TREL PTE LTD
9. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส
10. นางศัลยา จารุจินดา
รวม
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

จำนวนหุ้น
37,000,000
16,100,000
32,000,000
18,137,100
16,996,200
12,813,800
7,945,332
7,500,000
6,800,000
5,307,559
160,599,991
256,666,615

ร้อยละ
14.42
6.27
12.47
7.07
6.62
4.99
3.10
2.92
2.65
2.07
62.58
100.00

หมายเหตุ
(1) กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์ ประกอบด้วยนางไพจิตร รัตนานนท์ และบริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ที่นางไพจิตร รัตนานนท์
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99
(2) กลุ่มกองทุนไทยพาณิชย์ประกอบด้วย 1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ 2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะ
ยาวอินเตอร์ 3) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง และ 4) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก๊ต
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5. Shareholding Structure and Management
Shareholders
Major shareholders as of 28 December 2007:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Name
KPK 1999 Co., Ltd.(1)
Mrs. Paichit Rattananon (1)
Samlee Corporation
Thai NDVR company Limited
SCB Fund group(2)
Mrs. Waranee Sereewiwatthana
Mr. Surapong Karnsuwan
Rotary Trel Pte Ltd.
Ms. Nilrat Jarumanopas
Mrs. Sanlaya Jarujinda
Total
Number of total paid-up shares

Number of Shares
37,000,000
16,100,000
32,000,000
18,137,100
16,996,200
12,813,800
7,945,332
7,500,000
6,800,000
5,307,559
160,599,991
256,66,615

%
14.42
6.27
12.47
7.07
6.62
4.99
3.10
2.92
2.65
2.07
62.00
100.00

Remarks:
(1) The group of Mrs. Paichit Rattananon consists of Mrs. Paichit Rattananon and KPK 1999 Co., Ltd. which is 99.99%
owned by Mrs. Paichit Rattananon.
(2) The SCB Fund group consists of 1) SCBLT3 2) SCBLT4 3) SCBPMO 4) SCBLTT
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การจัดการ
แผนผังองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายสมัย ลี้สกุล)
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
(นายไพฑูรย์ โกสิยรักษ์วงศ์)

สายงานปฏิบัติการ
(นายเจมส์ จอร์แดน
เฟลมมิ่ง)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สายงานพัฒนาโครงการ
และการลงทุน
(นายสิงหรัตน์ เจริญวงศา)

สายงานบริหารองค์กร
(นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์)

สายงานต่างประเทศ
(รักษาการโดย
นายสมัย ลี้สกุล)

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้
1. นางไพจิตร รัตนานนท์			
ประธานกรรมการ
2. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี			
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร			
กรรมการตรวจสอบ
4. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการตรวจสอบ
5. พล.ต.ต.จรัมพร สุระมณี		
กรรมการ
6. นายสมัย ลี้สกุล			
กรรมการ
7. นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์		
กรรมการ
8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์			
กรรมการ
โดยมี นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เป็นเลขานุการบริษัท
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Organization Chart

Audit Committee

Board of Directors

Chief Executive Officer
(Mr. Smai Leesakul)
Executive Committee
President
(Mr.Paitoon Goserakwong)

Operation (Mr. James
Jordan Fleming)

Project Development and
Investment
(Mr. Singharat Charoenwongsa)

Internal Audit

Corporate Affairs
(Mrs. Podchanee Phaosavasdi)

Overseas
(Temporay incharge by
Mr. Smai Leesakul)

Management Structure
The Company has three committees consist of Board of Directors, Audit Committee and Executive
Committee as per the following details:
The Board of Director of the Company and it subsidisries
Directors of TRC constuction public company Limited consist of eight members as follow:
1. Mrs. Paichit Rattananon				
Chairman
2. Assoc. Prof. Kamjorn Tatiyakavee, MD.		
Chairman of the Audit Committee
3. Assoc. Prof. Pises Sethsathira			
Audit Committee
4. Assoc. Prof. Aekkachai Nittayagasetwat		
Audit Committee		
		 PH.D.,FRM.
5. Pol.Maj.Gen. Jarumporn Suramanee			
Director
6. Mr. Smai Leesakul					
Director
7. Mr. Paitoon Goserakwong				
Director
8. Mrs. Podchanee Phaosavasdi				
Director
9. Ms. Ounruen Sujarittham 				
Secretary to the Board of Directors
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คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้
1. นายสมัย ลี้สกุล			
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรำไพ เศรษฐนันท์		
กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์วานิชสุข		
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการ
4. นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์		
กรรมการ
5. นายเจมส์ จอร์แดน เฟลมมิ่ง		
กรรมการ
6. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์			
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารองค์กร
7. นายสิงหรัตน์ เจริญวงศา		
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
		 นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลี้สกุล นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์ นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองในสี่คนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
		 นายสมัย ลี้สกุล นางรำไพเศรษฐนันท์ นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ นายสิงหรัตน์ เจริญวงศา กรรมการสองในสี่คนนี้ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
ขอบเขต
1.
		
		
		
		
2.
3.
		
		
		
4.
		
5.
6.
		
7.
		
		
8.
9.
10.
		
		

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้น
แต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือ
ขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ
กำหนด เป็นต้น
กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกเว้นนโยบายหรือการดำเนินงานที่ต้องได้รับความ
เห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร
และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงาน
จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่าง ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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Directors of Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. consist of seven members as follow:
1. Mr. Smai Leesakul			
Director and Chief Executive Officer and Director
2. Ms.Rampai Setthanant			
Director
3. Mr. Pongsak Pongvanijsuk		
Director and Managing Director
4. Mr. Paitoon Goserakwong		
Director
5. Mr. James Jordan Fleming		
Director
6. Mrs. Podchanee Phaosavasdi 		
Director and Deputy Managing Director, Corporate Affairs
							
Division
7. Mr. Singharat Charoenwongsa		
Director
Authorized Directors of the Company and its subsidiaries
- TRC Construction Public Co., Ltd.
		 Mrs. Paichit Rattananon, Mr. Smai Leesakul, Mr. Paitoon Goserakwong, and Mrs. Podchanee Phaosavasdi
two out of four directors sign together with the company’s seal.
- Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
		 Mr. Smai leesakul, Ms. Rampai Setthanant, Mrs. Podchanee Phaosavasdi, and Mr. Singharat
Charoenwongsa two out of four directors sign together with the company’s seal.
Scope of Duties and Responsibilities of the Board of Directors
1. To perform duties in accordance with laws, objectives, article of association as well as the resolutions
		 of the Shareholders’ Meeting except for the transactions that shall be approved by the Shareholders’
		 Meeting such as the connected transaction, the acquisition and disposition of assets, the purchasing
		 and selling of significant assets as per the regulations of the SET or any other relevant authorities;
2. To appoint or change the authorized directors of the Company;
3. To set the policies, strategies and directions for the Company except for the policies that require
		 the Shareholders’ Meeting approval as well as to govern the management to effectively perform
		 their duties according to such policies, strategies and directions with a purpose of the shareholders’
		 wealth and sustainable growth of the Company;
4. To review and approve the significant transactions such as business plan, budget, large investment,
		 management’s authorities and any other transactions required by laws;
5. To evaluate the management’s performance as well as to determine their remunerations;
6. To be responsible for the operating result and the management performance with good intention and care;
7. To ensure that the Company has reliable accounting system, financial reports and auditing process
		 as well as to provide the measurement to assess the appropriateness of the internal control system
		 and the efficiency and effectiveness of internal auditing, risk management and financial reporting;
8. To ensure that the conflict of interests between the Company and related persons does not exist;
9. To set the Company’s rules and internal procedures;
10. To report the Board of Directors’ responsibilities for financial reports together with external auditor’s
		 report in the Company’s annual report. Such Board of Directors’ report shall include all the subjects
		 as specified in the code of conduct for directors of the listed company;
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11. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้
		 รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
		 ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
		 เรื่องนั้น
		 (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
		 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
		 (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
		 (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ
มอบหมายให้บคุ คลอืน่ เข้าจัดการธุรกิจของบริษทั ฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน
กัน
		 (ง)		 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
		 (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ
		 (ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงดังกล่าวข้างต้น
12. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติ
งาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
		 ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการบริหารสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการประเมินผลการ
ทำงานของคณะกรรมการทั้งคณะสำหรับการปฏิบัติงานปี 2550 โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแบบประเมินผลคณะกรรมการ
ซึ่งมีการแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อใหญ่ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัด
การ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่า สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ปี 2550 มีการ
ดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 91.42
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. รศ. นพ. กำจร ตติยกวี			
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ. พิเศษ เสตเสถียร			
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวศรินทร์ทิพย์ เหล่ามหาเมฆ ผู้ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ซึ่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
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11. The Board of Directors shall be able to authorize the following transactions after they receive the
		 Shareholders’ Meeting approval to do so. For the transactions that might lead to any conflicts of
		 interests, the director who might have such conflict of interest must not vote on that transaction.
		 a. The transactions that are required by law to receive the Shareholders’ Meeting approval.
		 b. The transactions that might lead to any conflict of interests as well as are required by laws and/or
regulations of the SET to receive the Shareholders’ Meeting approval.
		 The transactions as specified below shall be approved by the Board of Directors’ Meeting and the
Shareholders’ Meeting with not less than three-fourth of the voting right of the shareholders who are present
at the meeting and have the right to vote.
		 (a) To sale or transfer the whole or any significant part of the Company;
		 (b) To purchase or acquire business of other companies or a private company;
		 (c)		 To engage in, amend or cancel the rental agreement of the whole or any significant business
of the Company, to assign others to manage the Company and to merge the Company with others with a
purpose of profit sharing;
		 (d) To amend the Company’s memorandum of association;
		 (e) To increase, to decrease, to issue debentures, to merge and to liquidate the Company;
		 (f)		 To perform any other activities those are required by securities laws or regulations of the
SET to have the approval of the Board of Directors’ Meeting and the Shareholders’ Meeting with such
aforementioned voting condition.
12. The Board of Directors shall appoint some of the directors as members of Executive Committee to
perform the works as assigned by the Board of Directors.
		 However, such appointment does not include the authority to approve the transactions that such
directors and/or their related persons have the conflict of interests with the Company or its subsidiary (if any).
Also, the Connected Transaction and the Acquisition and Disposition of significant assets must be approved
by the Shareholders’ Meeting as stated in the regulations of the SET.
The Board of Directors Self-Assessment
		 As a resolution of the Board of Directors’ Meeting No. 2/2008 held on 26 February 2008, there was
a self-accessment of the Board’s performance in 2007 by scoring the self-assessment form which dividing
into 6 areas consisting of (1) structure and characteristics of the Board, (2) roles and responsibilities of the
Board, (3) Board meetings, (4) the Board’s performance of duties, (5) the Board’s performance of duties
and (6) self-development of directors and executive development.
		 The finding from the self-assessment of the Board as a team according to 6 area-evaluation
indicated excellent performance with an average score of 91.42%.
The Audit Committee
As of 31 December 2007, the Audit Committee consists of three independent directors as follows:
1. Assoc. Prof. Kamjorn Tatiyakavee, MD.			
Chairman of the Audit Committee
2. Assoc. Prof. Pises Sethsathira				
Audit Committee
3. Assoc. Prof. Aekkachai Nittayagasetwat, PH.D., FRM. Audit Committee					
		 Ms. Sarinthip Laomahamek 				
Secretary to the Audit Committee
Audit Committee has a 2-year term except retiring by rotation according to the Company’s Articles of
Association, the retiring director may be re-elected.
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น
รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป
6. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน
และการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบ
หมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหาร
ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
และจำเป็น		
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่
จำเป็นหรือเห็นสมควร
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นายสมัย ลี้สกุล			
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์
กรรมการบริหาร
3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์		
กรรมการบริหาร
4. นายเจมส์ จอร์แดน เฟลมมิ่ง
กรรมการบริหาร
5. นายสิงหรัตน์ เจริญวงศา		
กรรมการบริหาร
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ เพือ่ ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะ
กรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
4. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่ง
สิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
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Scope of duties and responsibilities of the Audit Committee
1. To review and ensure that the disclosure of information in financial statement is accurate and
adequate by cooperating with the Company’s external auditor and management who is responsible for the
quarterly and annually financial statement. Also, to recommend the external auditor to review or audit any
transactions deemed significant during the auditing period;
2. To review internal control system and internal audit system to ensure appropriateness and effectiveness
by cooperating with external auditor and internal auditors;
3. To review and ensure that the Company’s operations are in compliance with the rules and regulations
of the SEC and the SET, as well as relevant laws;
4. To consider, select and nominate the external auditor and also propose the external auditor’s
remuneration to the Board of Directors for the approval of the Shareholders’ Meeting by considering the
reputation, resources, capacity as well as the experience of such external auditor;
5. To ensure the accuracy and completeness of the disclosure of connected transactions or transactions
that may lead to any conflict of interests. Also, to approve such transactions before propose them to the
Board of Directors and/or the Shareholders’ Meeting;
6. To review the financial management and risk management policies as assigned by the Board of
Directors and agreed upon by the Audit Committee;
7. To prepare corporate governance report of the Audit Committee for disclosure in the Company’s
Annual Report. The Chairman of the Audit Committee shall sign in such report; and
8. To perform any other duties as assigned by the Board of Directors and agreed upon by the Audit
Committee.
In order to perform such duties and responsibilities, the Audit Committee has the power to request the
cooperation in forms of reports, opinions, documents from the management and staffs of the Company.
The Board of Directors has the right to adjust/ change the scope of duties and responsibilities of the Audit
Committee as deemed necessary or appropriate.
The Executive Committee
As of 31 December 2007, the Executive Committee consists of five members as follows:
1. Mr. Smai Leesakul			
Chairman of the Executive Committee
2. Mr. Paitoon Goserakwong		
Member of Executive Committee
3. Mrs. Podchanee Phaosavasdi		
Member of Executive Committee
4. Mr. James Jordan Fleming		
Member of Executive Committee
5. Mr. Singharat Charoenwongsa		
Member of Executive Committee
Scope of duties and responsibilities of the Executive Committee
1. To plan and set the policies, directions, strategies and major operational structure of the Company
corresponding to economic and competitive conditions and propose to the Board of Director for approval;
2. To set the business plan, budget and management authorities of the Company and propose to the
Board of Directors for approval;
3. To oversee the Company’s operations to ensure that they are in compliance with the business policies,
business plan and strategies which have been approved by the Board of Directors;
4. To consider the engagement in business contracts and/or any other asset purchasing contracts in
relation to the business of the Company as well as to set the procedures and negotiation methods for such
contracts;
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5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
แล้วหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหา
วงเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทด้วย
7. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรม
การบริษัท
9. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน
ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
10. ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทในแต่ละคราวไป
11. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่
ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติทางการเงิน
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้
อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือ
ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ถ้ามี)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตาม
ที่จำเป็นหรือเห็นสมควร
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้
1. นายสมัย ลี้สกุล			
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้อำนวยการสายงานต่างประเทศ
2. นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์
กรรมการผู้จัดการ 				
3. นายเจมส์ จอร์แดน เฟลมมิ่ง
ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
4. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์		
ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร
5. นายสิงหรัตน์ เจริญวงศา		
ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน
6. นายศักดา ตันติวัฒนกูล		
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการฝ่ายวิศวกรรมงานวางท่อก๊าซ
7. นายเชวง รีศรีกิตต์		
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฎิบัติการฝ่ายปฏิบัติการงานวางท่อก๊าซ
8. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม
ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร และเลขานุการบริษัท
9. นางสาวเรวดี อาจหาญ		
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้
1. เป็นผู้สนับสนุน และอำนวยการการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านปฏิบัติการและ ด้านงานอำนวยการ
นำเสนองานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างกรรมการบริษัท และพนักงาน
2. ดำเนินการวางระบบบริหารงาน การผลิตสินค้าหรือบริการจนถึง การส่งมอบงาน เช่น การตลาด งานประมูล
งานออกแบบ งานจัดซื้อ การผลิตและการส่งมอบ



Annual Report 2007

5. To approve the capital expenditure as stated in the annual business plan which has been approved
by the Board of Directors;
6. To be responsible for any financial transactions with banks including account opening, lending,
borrowing, providing lending facilities, managing the collateral, pledging, mortgage and guarantee as well as
selling, purchasing and registering land deeds for the benefits of the Company as per the approval of the
Board of Directors;
7. To consider profit and loss of the Company and to propose the interim or annual dividend and
propose to the Board of Directors;
8. To consider and compare the Company’s quarter operating performance with the budget and propose
to the Board of Directors;
9. To employ, to appoint, to transfer, to discharge, to dismiss, to determine remuneration of, to give
reward to and to raise salaries, wages and bonus of employees in management level (from Assistant Vice
President upwards);
10. To do any other duties in order to support the aforementioned duties or as delegated to do so
by the Board of Directors; and
11. To consider and report to the Board of Directors the transactions which are in questions of fraud
or illegitimate or irregular activities.
The Executive Committee is authorized to empower the management of the Company to approve any
financial transactions as appropriate.
However, the aforementioned approval must not be the approval of the transactions that enables any
executive directors or any empowered management to approve for transactions that might lead to a conflict of
interest (as specified by the regulations of the SEC and the SET) between such persons and the Company
or the subsidiary (if any).
The Board of Directors is authorized to amend the scope of duties and responsibilities of the Executive
Committee as appropriate.
Management
As of 31 December 2007, the Company management consists of nine members as follows :
1. Mr. Smai leesakul
Chief Executive Officer and Acting Vice President, overseas Division
2. Mr. Paitoon Geserakwong
President
3. Mr. James Jordan Fleming
Vice President, Operation Division
4. Mrs. Podchanee Phaosavasdi Vice President, Corporate Affairs Division
5. Mr. Singharat Charoenwongsa Vice President, Project Development and Investment Division
6. Mr. Sakda Tantivatthanakul
Assistant Vice President, Pipeline Engineering Department
7. Mr. Chaveng Reesrikitti
Assistant Vice President, Pipeline Operation Department
8. Ms. Ounruen Sujarittham
Corporate Finance Manager and the Company Secretary
9. Ms. Rewadee Ardharn
Accounting Manager
Scope of duties and responsibilities of Chief Executive Officer
1. To support operations and administration of Board by advising and informing Board members,
interfacing between board and staff.
2. To set the work-system for product & service production and delivery including marketing, bidding,
design, procurement
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3. รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเสี่ยง และการจัดการ และนำเสนองบประมาณประจำปีต่อ
คณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็นไปตามกรอบ และแนวทางของงบประมาณ
ภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบ ข้อบังคับ
4. กำกับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ และ
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับ
5. ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร และชุมชนสัมพันธ์ เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสินค้าและบริการ จะต้อง
ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ถือหุ้น
6. ดำเนินการเรื่องการจัดหาทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท วางแผนการจัดหาทุน แหล่งทุน กลยุทธ์การจัดหาทุน
การจัดทำเอกสารการหาทุน และอื่นๆ
7. ดำเนินการเรื่องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
ทัง้ นี้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั และประธานเจ้า
หน้าที่บริหารจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ มีดังนี้
1. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือ
บุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัทฯ
2. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
3. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน
ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่าย
นายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
5. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามกรอบที่คณะ
กรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้
6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ
ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้กรรมการ
ผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้
อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับ
รายการหรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ที่จะทำขึ้นกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
การสรรหากรรมการ
บริษทั ฯ ไม่มคี ณะกรรมการสรรหา การเลือกตัง้ กรรมการของบริษทั ฯ จะกระทำโดยคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณา
คัดสรรบุคคลผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานทีเ่ กีย่ วข้อง และนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
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3. To take responsibility in financial, tax, risk and facility management of the company and also
recommends yearly budget for Board approval and prudently manages organization’s resources within those
budget guidelines according to current laws and regulations
4. To effectively manage the human resources of the organization according to authorized personnel
policies and procedures that fully conforms to current laws and regulations.
5. To manage the community and public relations by assuring that the organization and its mission,
programs, products and services are consistently presented in strong, positive image to relevant stakeholders.
6. To oversee fundraising planning and implementation, including identifying resource requirements, researching funding sources, establishing strategies to approach funders, submitting proposals and administrating
fundraising records and documentation
7. To perform any other duties as delegated by the Board of Directors.
Chief Executive Officer shall be directed by and directly report to the Executive Committee and CEO
will consume the position of Chairman of Executive Committee.
Scope of duties and responsibilities of President
1. To oversee and to approve day-to-day business operations as well as to be able to empower the
management or other employees to manage day-to-day business operation as appropriate;
2. To manage and control the general business operation of the Company;
3. To perform any duties that are delegated by the Board of Directors;
4. To employ, to appoint, to transfer, to discharge, to dismiss, to determine remuneration of, to give
reward to and to raise salaries, wages and bonus of employees in operational level as well as to appoint
the employer’s representative for the Company’s provident fund committee;
5. To approve and delegate the authority to pay for the purchase of assets for benefits of the Company
as well as to approve for the engagement in any financial activities as per the approved guidelines of the
Board of Directors and/or the Executive Committee;
6. To be able to create orders, procedures, announcements and memos with a purpose to ensure
that the business operations are in compliance with the policies, for the best interest of the Company and
to keep order and discipline of the Company;
7. To be able to act on behalf of the Company and to represent the Company in performing any
related actions for the best interest of the Company;
8. To approve the appointment of relevant advisors as necessary under the budget that has been
approved by the Board of Directors; and
9. To perform any other duties as delegated by the Board of Directors and/or the Executive Committee.
President shall be directed by and directly report to the Executive Committee and shall perform duties
in compliance with the guidelines and regulations stated by the Executive Committee.
However, the President shall have no authority to perform anything in relation to the transactions that
he/she and/or the related parties might have a conflict of interests (as specified by the regulations of the
SEC and the SET) with the Company and/or the subsidiary (if any).
The Director Recruitment
As the Company has no Recruitment Committee, the nomination of directors is the responsibility of the
Board of Directors. The Board of Directors shall nominate suitable candidates who have relevant knowledge,
capability and experience and propose them to the Shareholders’ Meeting for their approval as per the
following procedure.
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1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือบริษัทฯ ได้ จากนั้น
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
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1. Each of the shareholders shall have one vote.
2. The shareholders shall vote for one person at a time.
3. The voting results of each candidate shall be ranked in order descending from the heist number
of votes received to the lowest, and shall be appointed as directors in that order until all of the director
positions are filled. Where the votes case for candidates in descending order are tied, which would otherwise
cause the number of directors to be exceeded, the Chairman of the Shareholders’ Meeting shall vote.
One-third (1/3) of the directors shall resign on the annual general meeting of shareholders, however,
in case that the number of directors is not dividable by three, they shall retire by the number closest to
one-third.
The directors resigning in the first and second years after the registration of the Company shall be
selected by drawing. In subsequent years, the director who has been in the post longest shall resign. A
director who resigns under this procedure may be re-elected.
Criteria for Independent Directors’ Nomination
Nomination process of the independent directors
The Board of Directors shall preliminary consider suitable persons whose qualifications are in
accordance with the regulations of the SEC. Also, the candidates shall have useful knowledge and capability
that are useful for the Company. All of the candidates shall be appointed by the Shareholders’ Meeting.
Qualifications of the Independent Director
1. Holding shares not more that five percent of the total shares that are eligible to vote of the
Company, parent company, subsidiary, affiliated company and related parties.
2. Being a director who is not a staff, an employee, an advisor or a controlling person of the
Company, parent company, subsidiary, affiliated company and related parties.
3. Being a director who is not related to connected persons of the Company either by blood, by
marriage or by legal bindings.
4. Being a director who has no business relation with the Company, parent company, subsidiary,
affiliated company and related parties in the way that might lead to the inability to freely perform or express
the opinion with regard to the Company’s operation.
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2550
รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)
กรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550		
นางไพจิตร รัตนานนท์
รศ. นพ. กำจร ตติยกวี
0.340
รศ. พิเศษ เสตเสถียร
0.280
รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
0.280
พล.ต.ต.จรัมพร สุระมณี
0.030
นายสมัย ลี้สกุล
นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์
นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี		
นายนรินทร์ หวังศรีวัฒนกุล
นายโลห์ อิง คี
0.115
นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ
0.130
นายทัน เต๊ก เส็ง
0.100
รวมค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี
1.275
กรรมการสหการวิศวกร ที่ได้รับค่าตอบแทน**		
นางสาวรำไพ เศรษฐนันท์
0.052
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยปี 2550
1.327

รูปแบบค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส*
ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส*
ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส*
ค่าเบี้ยประชุม
โบนัส*
ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส*
ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส*

ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส

หมายเหตุ:
1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้กำหนดวงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2550 รวมไม่เกิน 2 		
		 ล้านบาท
2. * โบนัสในที่นี้ หมายถึงโบนัสกรรมการทีอาร์ซีสำหรับผลประกอบการปี 2549 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
		 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ให้จ่ายบนัสกรรมการให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร จำนวน 6 ท่าน
		 ในอัตราท่านละ 100,000 บาท โดยได้จ่ายโบนัสในเดือนกุมภาพันธ์ 2550
3. ** กรรมการสหการวิศวกรที่เหลืออีก 6 ท่าน มิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนใน
		 ฐานะผู้บริหาร
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Directors and Management’s remunerations
Cash Remuneration
(A) Directors’ Remuneration
2007

Name

Million
Baht
The Company’s directors as at 31 December 2007		

Type of Remunerations

Mrs. Paichit Rattananon
Assoc. Prof. Kamjorn Tatiyakavee, MD.
0.340
Assoc. Prof. Pises Sethsathira
0.280
Assoc. Prof. Aekkachai Nittayagasetwat, PH.D.,FRM.
0.280
Pol.Maj.Gen. Jarumporn Suramanee
0.030
Mr. Smai Leesakul
Mr. Paitoon Goserakwong
Mrs. Podchanee Phaosavasdi
Resigned directors during the year		
Mr. Narindr Vangsrivadhanagul
Mr. Loh Eng Kee
0.115
Ms. Jongkolnee Tansuvan
0.130
Mr. Tan Teck Seng
0.100
Remuneration of TRC’s directors
1.275
SKW’s Director**		
Ms. Rampai Setthanant
0.052

Salary and Bonus*
Salary and Bonus*
Salary and Bonus*
Meeting remuneration
-

Total director’s remuneration

Bonus*
Meeting remuneration and Bonus*
Meeting remuneration and Bonus*

1.327

Salary and Bonus

Remarks:
1. The 2007 Annual Ordinary General Shareholders’ Meeting has set the director’s remuneration for the
		 amount not exceeding Baht 2 million.
2. * 2007 performance bonus which approved by the 2007 Annual Ordinary General Shareholders’ Meeting
		 was paid to 6 non-executive directors at Baht 100,000 each in February 2007.
3. ** The remaining 6 SKW’s directors did not receive remuneration as a director because they receive an
		 executive salary
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(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทน

จำนวน
รวม
(ราย)

ปี 2549
ค่าตอบ
แทนรวม
(ล้านบาท)

ผู้บริหาร
7
15.72
			

รูปแบบ
ค่า
ตอบแทน

จำนวน
รวม
(ราย)

ปี 2550
ค่าตอบ
แทนรวม
(ล้านบาท)

เงินเดือน
9
19.08
และโบนัส			

หมายเหตุ:
ค่าตอบแทนนี้ไม่รวมผู้จัดการฝ่ายการเงินและผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ค่าตอบแทนอื่นๆ
ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อ ค่าตอบแทนพนักงาน
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รูปแบบ
ค่า
ตอบแทน
เงินเดือน
และโบนัส

(B) Executive Directors’ and Management’s Remuneration
2006

Remuneration

Number
of
Persons

2007

Remuneration
(MB)

Type

Number Remuneration
of
(MB)
Persons

Type

Management
7
15.72
Salary
9
19.08
Salary
			
and Bonus			
and Bonus
Remark: The remuneration of Finance Manager and Accounting Manager are excluded.
Other Remuneration
The Company has set up the provident fund for the staff (more details provided under “Staff’s
remuneration” section)
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6. การกำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ตระหนักว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญ และเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แนบเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทำงานให้กับพนักงาน   บริษัทฯ
มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทั้งในการเข้าร่วม
ประชุม การได้รับสารสนเทศ และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2550 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550  เมื่อวันที่ 9
เมษายน 2550 ดังนี้
• ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ช่วงวันที่ 6 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุวาระการประชุม โดยเผยแพร่ให้
กับผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com)   ในวันที่
6 กุมภาพันธ์ 2550 ก่อนวันประชุมคณะกรรมการที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อมีมติเรื่องการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้า  บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุม   และ
เอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วนทั้งภาษาไทยและอังกฤษเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้าวันประชุม
30 วัน และได้แจ้งให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นรับทราบการเปิดเผยดังกล่าวผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่
9 มีนาคม 2550    และเนื่องจากการประชุมครั้งดังกล่าว มีวาระสำคัญนอกเหนือจากวาระการประชุมสามัญปกติ คือ
วาระเพิ่มทุนเพื่อการทำรายการแลกหุ้นบริษัท สหการวิศวกร จำกัด บริษัทฯ จึงได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อ
มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ รวมทัง้ สารสนเทศการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และความเห็นของทีป่ รึกษาการเงินอิสระ
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน  
• วันประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2550 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 7 ท่าน (จากกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน) ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบทั้งคณะ (รวม 3 ท่าน) กรรมการผู้จัดการ และกรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร
2 ท่าน รวมทัง้ มีตวั แทนของผูส้ อบบัญชี และทีป่ รึกษาการเงินอิสระ เข้าร่วมการประชุมด้วย ประธานทีป่ ระชุมได้มกี ารเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
• หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมซึ่งบันทึกรายงานการประชุม ประเด็นซักถาม และคำชี้แจงในแต่ละวาระให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด และเผยแพร่รายงานทั้งภาษาไทย และอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีการปฏิบัติดังนี้
- เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมกรรมการ ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ 1. สิทธิผู้ถือหุ้น  โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาที่จะ
เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป   และสำหรับวาระการแต่งตัง้ กรรมการได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในการออกเสียงเลือก
ตั้งกรรมการเป็นรายคน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติ
แทน และมีการเสนอให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ ดั การ
เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน  
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6. Corporate Governance
The Company recognizes the significance of corporate governance as a key factor to add value
and enhance sustainable growth to the Company. Thus, the Company established a written Corporate         
Governance policy and business ethics disseminated on the Company’s website and given as a regulation for all
employees to adhere. The Company is committed to the five principles of good corporate governance as follows:
1. Rights of the Shareholders
The Company has a policy to equitably facilitate all the shareholders for the Shareholders’ Meeting
attendance, the information disclosure as well as the exercising of their voting rights.
In 2007, the Company held the 2007 Annual Ordinary General Shareholders’ Meeting on 9 April 2007,
as follows:
• Before the Annual Ordinary General Shareholders’s Meeting day
Between 6 - 15 February 2007 the Company opened for the shareholders to propose the agenda for the
Shareholders’ Meeting and to nominate the qualified person to be a director before the Board of Directors’
Meeting will conclude all the agenda for the Shareholders’ Meeting. The relevant information will be disclosed
through the SET’s ELCID system as well as through the Company’s website (www.trc-con.com) on 6 February
2007 prior to the Board of Directors’ Meeting on 28 February 2007, where a resolution on conduting the
Annual Ordinary General Shareholders’ Meeting will be concluded.
In order to provide shareholders an opportunity to go through the meeting notices in advance, the
Company disseminates meeting notices and related documents both in Thai and English languages on the
Company’s website 30 days before the General Shareholders’ Meeting day, and also discloses on the 9
March 2007 through the SET’s ELCID system for investors and shareholders’ acknowledgement. And as the
2007 Annual Ordinary General Shareholders’ Meeting has an important agenda, relating to the increase of
registered capital for a swap with the shares of Sahakarn Co., Ltd, the Company sent meeting notices together
with relevant information, especially the acquisition of assets as well as independent financial advisor’s opinions,
as prescribed by the Stock Exchange of Thailand (SET), to shareholders at least 14 days before the meeing day   
• The Annual Ordinary General Shareholders’ Meeting Day
The 2007 Annaul Ordinary General Shareholders’ Meeting was attended by 7 Directors (from totally 8 Directors),
including the Chairman of the Board, all three Audit Committee members, the Managing Director, and two
non-executive directors, as well as the representatives of the Auditor and the Independent Financial Advisor.
The Chairman of the meeting allows each shareholder to thoroughly ask questions relating to the Company’s
performance and express their views and recommendations.
• After the Annual Ordinary General Shareholders’ Meeting Day
After the meeting, the company submitted the minutes of the shareholders’ meeting, which contained meeting
minutes, voting records, and every questions raised by shareholders, to the SET within the specific time.
Meeting information can be accesed through the company’s website (www.trc-con.com).
2. Equitable Treatment of Shareholders
The Company has a policy to value and treat all shareholders fairly through the following actions:
- Allowing each shareholder to propose agenda items and director nominee for consideration at a
shareholders’ meeting ahead of the Board of Directos’ meeting date, the details as stated in item 1 – Rights
of Shareholders. Then, the Board of Directors will conclude and propose a resolution to the shareholders’
meeting. As for the director nomination agenda, each director nominee is voted on individually.   
- Allowing each shareholder who can not attend the shareholders’ meeting to use the proxy form
to appoint other person to attend the meeting and vote by proxy. In addition, each shareholder can use
the proxy form to appoint the Chairman of Independent Committee, or the Chairman of the Board, or the
Managing Director to attend the meeting and vote by proxy.
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- มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น     
ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการ
ระหว่างกัน ที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดในหัวข้อ “มาตราการหรือขั้นตอนการอนุมัติ
การทำรายการระหว่างกัน” ในหน้า 91 และทุกไตรมาสได้มีการนำเสนอสรุปรายการระหว่างกัน ซึ่งประกอบด้วยชื่อ
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ และความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น  
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้รายละเอียดใน
หัวข้อ  “การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน” ในหน้า 73
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึง
แรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ  และมีการ
กำหนดจริยธรรมธุรกิจเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ ทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตาม   
• พนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในงานที่ตนรับผิดชอบ และมี
การดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค ในปี 2550 มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นที่ปรึกษา
เพื่อดูแล และให้ความรู้ต่างๆ ให้กับบุคลากรของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร เพื่อให้การ
พัฒนาองค์กรและพนักงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าขององค์กรโดยรวม ในปี 2550
หลังจากการได้มาซึ่งบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นบริษัทย่อย ได้มีการโยกย้ายสำนักงานของสหการวิศวกรมาที่เดียว
กับสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และเพื่อการสร้างความสามัคคี และปรับตัวเข้าหากันของผู้บริหารและพนักงานของทั้ง
2 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น   การออกกำลังกายโยคะช่วงเย็นทุกวันจันทร์ และพุธ เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพให้กับพนักงาน โดยผู้บริหารระดับสูงได้มาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การจัดงานปีใหม่ที่ต่างจังหวัดโดยมี
กิจกรรม Walk Rally เป็นต้น
• ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งบริหารงานที่
สร้างความเติบโตให้แก่ธรุ กิจ เพือ่ ความสามารถในการดำรงกิจการและการแข่งขันในระยะยาว มุง่ สร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
และยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีกำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ให้
แก่ผู้ถือหุ้น
• ลูกค้า
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในราคาเป็นธรรม    
และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด มีการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำความลับทางการค้าไปใช้เพือ่ ประโยชน์
ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง  
• นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง และกำหนดหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำระบบทะเบียนผู้จัดหา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดหาที่โปร่งใส และมีขั้น
ตอนที่ตรวจสอบได้
• เจ้าหนี้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด  และมีการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้านการค้ากับเจ้าหนี้การค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการชำระค่าสินค้าและบริการ
• นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและชุมชน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่จะดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในเดือนพฤศจิกายน 2550
ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่บ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน เนื่องในวันครบรอบ 9 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ และในเดือนกุมภาพันธ์
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votes.

- Provide each shareholder with the ballot for each agenda item, in case for disapproved or abstained

- To avoid any conflicts of interest, the Company sets stricter regulations on connected transactions
than the SET’s regulations. The details are in item “Procedures on the Approval of connected transactions”
on page 92 And in every quarter, the summary report on connected transactions, including names, relationship, item description,  individual item scale, and related necessity and rational, is submitted to the Audit
Committee and the the Company’s Board of Directors for further considerations and recommendations.
- The Board of Directors also sets the policy on the prevention of insider trading. The details are in
item “The use of internal control” on page 74
3. Roles of Stakeholders
The Company realizes the importance of those internal and external stakeholders as all their supports
can strengthen the Company’s competitiveness and performance. Therefore; the Company has provided the
policy on the treatments of those various group of stakeholders in the code of business ethics of which the
Company has announced to all employees to acknowledge, recognize, and adhere to it.
• Employee
The Company’s human resources development and management policy is to equip personnel
with required knowledge, capability, and skills; based on equity treatment management. In 2007, the
Company brought in human resources development expert to work as an advisor to the Human Resources
Department and to other executive management in order to enhance the compatability of organizational and
human resources developments, which will lead to overall benefits to the Company. After the acquisition of
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd as a subsidiary, all assets as well as personnel are transffered to be located
at the Company’ head office. This is to form the unique among personnel and provide opportunity for their
adjustment through varieties of participartory activities such as yo-ga exercise in Wednesdays and Fridays’
evenings, where senior management continually joined, to keep personnel healthy; and the New Year party
with walk rally activity at province out of Bangkok, etc.  
• Shareholders
The Company is constantly responsible for shareholders, and gives rights to all shareholders on
equitable treatment basis. The Company aims to achieve business growth and competitiveness, as well as
to create appropriate and sustainable wealth to shareholders, by setting a dividend payout policy of not less
than 40 percent of the net profit annually.
• Customers
The Company and the subsidiary commit to serve punctual and quality service with fair price to
customers’ needs. Furthermore, they aim to protect customers’ confidential information and not use it for other
persons concerned or their benefits.
• Policy and Practices to Trade Partners
The Company and the subsidiary establish clear direction and practices for purchasing agreement
and trading partner selection. In addition, they set a registration system for suppliers in order to have fair,
transparent, and inspectionable procurement process.  
• Creditors
The Company and the subsidiary strictly complies with all agreements made with financial
institution creditors and all trading agreements made with trade accounts payable, especially goods and service
payment.
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2551 ได้จัดโครงการบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในวันครบรอบ 54 ปีของการก่อตั้งบริษัท สหการวิศวกร
จำกัด
• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีนโยบายด้านคุณภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเปิดเผยไว้ใน Company Profile
และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  และเพื่อเป็นสร้างความมั่นใจในคุณภาพการบริการต่อลูกค้า  ในปี 2549 บริษัทฯ ได้ระบบ
บริหารคุณภาพมาตราฐาน ISO9001 : 2000 และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด บริษัทย่อยก็กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนิน
การเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบดังกล่าวภายในปี 2551 - 2552
• การมีส่วนร่วมในระบบการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นของนักลงทุน และผู้ถือหุ้น โดยการเปิดช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์
หรือผ่านเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ที่ประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติวงเงิน และรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ    
และเป็นผู้อนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการ
สำหรับปี 2550 กรรมการที่เป็นพนักงานระดับบริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น มิได้รับค่าตอบ
แทนในฐานะกรรมการด้วย โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ได้กำหนดวงเงินจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ
รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท และค่าตอบแทนที่จ่ายจริงเท่ากับ 1.275 ล้านบาท (ยังไม่รวมโบนัสกรรมการปี 2550 ซึ่งจะต้อง
อนุมัติจ่ายโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 แต่รวมโบนัสกรรมการปี 2549 ที่ได้จ่ายในปี 2550) ทั้งนี้รายละเอียดค่า
ตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลได้แสดงไว้หน้า 59  
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2550 ของบริษัทฯ  สรุปได้ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบในอัตรา 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการ
ตรวจสอบอีก 2 ท่าน ในอัตราท่านละ 15,000 บาทต่อเดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม ให้กับสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบและไม่ใช่กรรมการบริหาร ในอัตราครั้งละ
15,000 บาทต่อคน กรณีที่มาประชุม
3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส สำหรับผลประกอบการปี 2550 จะถูกนำเสนอให้กับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 พิจารณาอนุมัติ
สำหรับบริษัท สหการวิศวกร จำกัด   บริษัทย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการเพียงท่านเดียว  
คือ นางสาวรำไพ เศรษฐนันท์ เนื่องจากกรรมการท่านอื่น ๆ อีก 6 ท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว ส่วนค่า
ตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนลักษณะและขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละคน
• การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ มีการเปิดเผยรายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2550 เปรียบเทียบกับปีก่อน ในหน้า 81
• การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ในหัวข้อ “การดูแล
เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” หน้า 73
• ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณชน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และทั่วถึง
โดยมอบหมายให้ นายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ และ
นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2550 บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อมูลให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว เป็นระยะ ๆ
อย่างสม่ำเสมอ ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การจัด Analyst Meeting  การเข้าร่วมกิจกรรม Oportunity Day กับตลาดหลักทรัพย์  
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• Policy and Practices to Society and Community
The Company and the subsidiary are aware of their responsibility to society, community, and environment.
In November 2007, the Company donated fund to the Home for the Blind with Multiple Disabilities in
occasion of the 9th Anniversary of the Company’s Establishment. In February 2008, the Company held a Blood
Donation Project for the Rajavithi hospital in occasion of the 54th Anniversay of the Establishment of
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
• Policy and Practies on Environment
The Company and the subsidiary disclose a policy on quality, hygiene, and environment matters in the
Company Profile and website. And to ensure the high service quality given to customers, the Company
got the ISO 9001:2000 certification in 2006 whereas the Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd is currently in the
process of getting the ISO certification, which is expected to be by 2008-2009.
• Participation in the Corporate Governance System
The Company opens to all investors’ and shareholders’ opinions. All investors and shareholders can
communicate with the Company via the Company’s website or the Company Secretary who also acts as
the Investor Relations person.
4. Information Disclosure and Transparency
• Remuneration for the Directors and Managements
The Board of Directors sets a clear and transparent policy on remuneration for the Direcotors and
Managements, with conformity to the industry norms. The Annual General Shareholders’ Meeting approves
the remuneration package, including the compensation and the bonus for the Directors.
In 2007, the Executive Directors are entitled to receive compensation for the Managements, but not for
the Directors. The 2007 General Shareholders’ Meeting approved tatal Directors’ remuneration package at
not over Baht 2 million, and actual compensation at Baht 1.275 million (included Directors’ 2006 Bonus to
be paid in 2007, but excluded Directors’ 2007 Bonus, which needed to be approved at the 2008 General
Shareholders’ Meeting). Hence, remueration details for individual Director shown on pages 60.
Directors’ remuneration package can be summarized as follows:
1. Retainer fee for the Chairman of the Audit Committee at Baht 20,000/month and for the other two
Audit Committee at Baht 15,000/person/month.
2. Meeting fee for all Directors, excluded Directors who are concurrently the Audit Committee or
Executive Directors, at Baht 15,000/person/meeting, paid only for those in attendance.
3. Annual bonuses for the 2007 operating performance will be proposed for approvals from the Board
of Directors’ Meeting and the 2008 General Shareholders’ Meeting, respectively.
As for the remuneration package of Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd, the subsidiary, the Director’s
remuneration is only paid for Ms. Rampai   Setthanant. Other six directors are entitled to receive the
compensation for the managements.  
The Board of Directors defines principles and policy on managements’ remuneration, taking into account
the Company’s and the subsidiary’s operating performances, as well as individual management’s duties and
responsibilities.
• Connected Transactions
The Company discloses the comparision of connected transactions in 2007 and the previous year on pages
82.
• Directors’ and Managements’ Changes in number of shares
The Company discloses Directors’ and Managements’ number of shares under the item “the use of inside
information” on pages 74.
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การออกรายการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูงกับรายการทีวี Money Channel ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  การร่วมงาน
วันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย (Thai  Investors Day) ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ   การให้สัมภาษณ์กับนักข่าว การตอบรับ
การเยี่ยมชมกิจการของนักลงทุนและกองทุนต่าง ๆ
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• คุณสมบัติของกรรมการ
กรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์
การทำงาน ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสาม และบริษทั ฯ มีนโยบายในการกำหนดให้กรรมการ
แต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกินกว่า 7 บริษัท   และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการจะ
ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณีที่ได้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น
• คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเปนกรรมการในคณะกรรมการที่
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งขึ้นเพื่อทำหนาที่พิเศษตามที่ไดรับมอบหมาย จำนวน 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ห ารโดยให ค ณะกรรมการที ่ แ ต ง ตั ้ ง ขึ ้ น ดั ง กล า วมี อ ำนาจให ฝ  า ยบริ ห ารเข า ร ว มประชุ ม ชี ้ แ จง
หรือจัดทำรายงานเสนอ และวาจางที่ปรึกษาเพื่อใหคำแนะนำการดำเนินการไดตามที่เห็นสมควร   
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน มีหนาที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ  และระเบียบที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ
พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใสสอบทานมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญและหากเห็น
สมควร เสนอใหฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนมาตรการการบริหารความเสี่ยงนั้น รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการ
แต่งตั้ง เลิกจาง แผนงานและผลการปฏิบัติงานงบประมาณ และอัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายใน ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบจัดทำรายงานการปฏิบตั งิ านเสนอคณะกรรมการบริษทั และจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเปดเผยในรายงานประจำปของบริษัทฯ ดวย
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.

รศ. นพ. กำจร ตติยกวี
รศ. พิเศษ เสตเสถียร
รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2549
ปี 2550
3/4
5/5
4/4
4/5
4/4
4/5

• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นสมาชิกใน
คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องทั่ว ๆ ไป (day-to-day business) และตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  วัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว
โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความ
ชัดเจนและโปร่งใสในการบริหารงาน
• รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ งบการ
เงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ



Annual Report 2007

• Communication Channels to the Public
The Board of Directors recognizes the significance of correct, complete, timely, transparent, and
thorough information disclosure, and assigns Mr. Smai Leesakul, the Chief Executive Office, Mr. Paitoon
Goserakwong, the Managing Director, and Miss Oon-reun Sujaritham, the Company Secretary, as focal points
to communicate with investors, shareholders, analysts, media, and other organizations concerned.
In 2007, the Company constantly communicated and provided information to analysts, investors,
shareholders, and media through various channels, including Analyst Meeting, Company Visits by investors
and fund managers, and giving interviews to media; as well as participation in other activities arranged by
the Stock Exchange of Thailand (SET), including Opportunity Day, top management interview on Money
Channel, which is the SET TV program, and Thai Investor Day.
5.  The Directors’ Responsiobilities
• Directors’ Qualification.
The Board of Directors consists of qualified personnel with various skills and working experiences.
Each year, one third of total number of Directors has to be resigned from the Board of Directors’ term; and
according to the Company’s policy, individual Director can serve as Director of not more than 7 companies.
In addition, the Chief Executive Officer and the Managing Director have to report to the Board of Directors
in case they serve in the position of Directors in other companies.
• Sub Committees
The Company’s Board of Directors has appointed two committees which their members are the    
Company’s directors including the Audit Committee and the Executive Committee. Those two committees
are authorized to request the management to clarify any issues or to submit a specific report as well as to
appoint any external advisor to provide a specific opinion as appropriate.
- The Audit Committee
The Audit Committee consists of three independent directors responsible for the appropriateness of
financial reports, the sufficiency of the internal control and risk management systems, the compliance with
relevant laws, rules and regulations, the selection, nomination and remuneration of external auditor as well as
the accuracy and adequacy of information disclosure with regard to the connected transactions or any other
transactions that might lead to conflicts of interests. Also, the Audit Committee is responsible to review the
measures of risk management and provide some recommendations to the management as appropriate and
to provide some comments on the appointment, dismissal, plans, performance, budget and workforce of the
internal audit department. The Audit Committee shall submit the operational report to the Board of Director
as well as to disclose the corporate governance report in the Company’s annual report.
Audit Commitee
1.
2.
3.

Assoc.
Assoc.
Assoc.
PH.D.,

Prof. Kamjorn Tatiyakavee, MD.
Prof. Pises Sethsathira
Prof. Aekkachai Nittayagasetwat,
FRM.

Audit Committee Meeting Attandance
2006
2007
3/4
4/4
4/4

- The Executive Committee

5/5
4/5
4/5

The Executive Committee consists of directors and management of the Company who are         
responsible for day-to-day business operations as consented from the Board of Directors. This committee
was appointed to facilitate the Company’s operations where the Board of Directors has approved the scope of
duties and responsibilities of the Executive Committee, which are written for management clarity and transparency.
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ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่
มีต่อรายงานทางการเงินจะถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และแสดงไว้ในรายงานประจำปีเช่นกัน
• การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
-  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3
ท่าน
-  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2
ท่าน
-  กรรมการที่เป็นอิสระ
3
ท่าน
• การรวมหรือแยกตำแหน่ง
บริษัทฯ มีการแยกตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน  อีกทั้ง
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งทำ
ให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียว
กับอุตสาหกรรม ที่ประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ และเป็นผู้อนุมัติ
การจ่ายโบนัสกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจะอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส  
สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานระดับบริหารนั้นจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น มิได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการด้วย โดยในปี 2550 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดวงเงินจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นจำนวนเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในปี 2548 และ 2549 และค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2550 เท่ากับ 1.275
ล้านบาท (รวมโบนัสกรรมการปี 2549 ซึ่งจ่ายในปี 2550 แต่ยังไม่รวมโบนัสกรรมการปี 2550 ซึ่งจะต้องอนุมัติจ่ายโดย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550)  ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กำหนด    ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบ
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยประธานกรรมการเปนผูบริหารการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ มีหนาที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปดโอกาส
และสนับสนุนใหกรรมการแตละคนแสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็นและเสนอข้อสรุปที่ไดจากที่ประชุม โดยในปี
2550 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ของคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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• Directors’ Report

The Company’s Board of Directors is responsible for the adequacy and accounting standards
compliance of the financial reports as well as the financial information. The Board of Directors appointed the
Audit Committee, consisting of independent directors, to oversee the quality of such reports as well as the
internal control system. The report of Audit Committee shall be submitted to the Board of Directors’ Meeting
and published in the Company’s annual report.
• Balance of Power for Non-executive Directors

As at 31 December 2007, the Company’s Board of Directors consists of eight directors as
follows:
-  Executive directors
3
persons
-  Non-executive directors
2
persons
-  Independent directors
3
persons
• Aggregation or Segregaation of Positions

The Company segregates positions of Chairman of the Board of Directors, the Chief Executive Officer,
and the Managing Director.  Also, one-third (1/3) of directors are independent directors which could be able
to balance and review the management.
• Remunerations for Directors and Management

The policy of directors’ remuneration has been clearly and transparently set where the Company’s
remuneration is in the same level as the industry average. The Annual Shareholders’ Meeting approves
the director’s remuneration package as well as bonus. The Company’s remunerations for directors include
monthly payment, meeting fee and bonus. The directors who also serve as management will receive only
management’s remuneration. In 2007, the Annual Ordinary General Shareholders’ Meeting sets the budget of
not exceeding Baht 2 million for directors’ remuneration, which is equal to the amount of payment in 2005
and 2006. The actual amount that the Company pays in 2007 is Baht 1.275 million (including bonus for
2006, which will be paid in 2007, but excluding bonus for 2007, which requires the approval from the 2007
Ordinary General Shareholders’ Meeting). According to the Company’s principles and policy as defined by
the Board of Directors, the management’s remuneration is corresponding to their responsibilities as well as
the Company’s performance.
• Board of Directors’ Meeting

The Company’s Board of Directors is scheduled to at least one meeting for every three months. The
Chairman of the board is responsible to conclude all the meeting agenda and to provide opportunities for
all directors to express their opinions and discuss as well as to summarize all issues and conclusions of
the meeting. The Company Secretary has been appointed in 2007 to support all the works of the meeting
agenda arrangement, the invitation letter and the relevant documents, to facilitate the meeting, to file all of
the documents related to the meeting as well as to provide recommendations on the appropriate procedures
that should be taken in compliance with the relevant laws, rules and regulations.
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รายชื่อกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2550
1.  นางไพจิตร รัตนานนท์
2.  รศ. นพ. กำจร ตติยกวี
3.  รศ. พิเศษ เสตเสถียร
4.  รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
5. พล.ต.ต.จรัมพร สุระมณี*
6. นายสมัย ลี้สกุล*
7. นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์
8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์*

การเข้าประชุมคณะกรรมการ
ปี 2549
ปี 2550
4/4
8/8
3/4
8/8
4/4
7/8
4/4
7/8
3/3
3/4
4/4
8/8
3/3

* หมายเหตุ  กรรมการใหม่ที่เข้าระหว่างปี 2550 จำนวน 3 ท่าน

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่
ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ และ/หรือเข้าทำนิตกิ รรมอืน่ ใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อ
มูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อ
สาธารณชน
ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน  และลูกจ้าง
ของบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
4. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร ต้องแจ้งการซื้อ-ขายหุ้น
ของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้บริษัทฯ รับทราบ และให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์
(แบบ 59-2) ที่ได้รายงานต่อสำนักงานก.ล.ต. ต่อเลขานุการบริษัท   เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐาน และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ  
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Directors

Board of Directors’ Meegting Attendance
2006
2007

1.  Mrs. Paichit Rattananon
2.  Assoc. Prof. Kamjorn Tatiyakavee, MD.
3.  Assoc. Prof. Pises Sethsathira
4.  Assoc. Prof. Aekkachai Nittayagasetwat, PH.D., FRM.
5.  Pol.Maj.Gen. Jarumporn Suramanee*
6.  Mr. Smai Leesakul*
7.  Mr. Paitoon Goserakwong
8.  Mrs. Podchanee Phaosavasdi*

* Remark :  new directors appointed during the year 2007

4/4
3/4
4/4
4/4
4/4
-

8/8
8/8
7/8
7/8
3/3
3/4
8/8
3/3

The Uses of Internal Information Control
The Board of Directors’ Meeting No. 2/2005 held on 19 May 2005 has set the policy to govern the
uses of internal information as follows:
1. All directors, management and employees of the Company are required to keep the confidentiality
of all the classified and/or internal information.
2. All directors, management and employees of the Company shall not disclose all the classified and/or
internal information to others for the benefits of themselves or others directly or indirectly, with or without
remunerations.
3. All directors, management and employees of the Company shall neither buy or sell or transfer or
obtain the Company’s securities using the classified and/or internal information of the Company nor enter
into any transactions using the classified and/or internal information of the Company that could directly or
indirectly cause an adverse effect to the Company.
The directors, management and employees of departments that are accessible to the internal          
information shall avoid trading the Company’s securities within 1 month prior to the public disclosure of
financial statements.
This policy shall govern the transactions to be made by spouse and minor child of those directors,
management and employees. The violation of this policy shall be treated as a serious misconduct.
4. The directors and management of the Company shall prepare and disclose reports to the SEC on
each person’s securities holding and the holding of securities by his/her spouse and minor children including
changes in such holdings as per the Securities and Exchange B.E. 2535, Section 59.  
To be in line with the good governance practices, the Company also set the policy that each         
directors and management has to report to the company about TRC share trading transactions of him(her)self,
spouse and minor child including relevant persons according to Section 258 of Securities and Exchange Act
B.E. 2535 to the Company by sending share holding changing form (Form 52-9) to the Company Secretary
for recording and reporting to the Board of Directors.
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บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 426 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำ 137
คน และพนักงานชั่วคราว 289 คน (พนักงานบริษัทย่อย รวม 25 ราย) แบ่งตามฝ่ายต่าง ๆ ได้ดังนี้
ฝ่ายงาน

จำนวนพนักงาน (คน)

1. ฝ่ายบริหาร
2. ฝ่ายการตลาด วิศวกรรม และปฏิบัติการ
3. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4. ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารงานทั่วไป
5. ฝ่ายงานต่างประเทศ
6. ฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. พนักงานชั่วคราว
รวม

5
95
3
32
1
1
289
426

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 358 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำ 99 คน
และพนักงานชั่วคราว 259 คน
ค่าตอบแทนพนักงาน สามารถแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้
  ค่าตอบแทนพนักงาน

ปี 2549

พนักงานประจำ
พนักงานชั่วคราว
รวม

63.87
47.77
111.64

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2550
(บริษัทฯ และบริษัทย่อย)
46.13
105.81
151.94

รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราช
บัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ
3 - 7 ของเงินเดือน และสหการวิศวกรและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงาน
นั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ซึ่งองค์กรที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยบุคลากรที่ดี มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร
2. เพื่อเป็นกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรในหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยในการ   
สร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างพนักงานระดับปฏิบัติการ กับพนักงานระดับบริหาร
3. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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Employees
As of 31 December 2007, the Company has the total number of 426 staffs consisting of 137        
permanent staffs and 289 temporary staffs as follows:
   Department

Number of employee

1. Management
2. Marketing & Engineering and Operation
3. Business Development
4. Accounting, Finance and General Administration
5. Oversea
6. Internal Audit
7. Temporary staffs
Total

5
95
3
32
1
1
289
426

As of 31 December 2006, the Company has the total number of 358 staffs consisting of 99 permanent
staffs and 259 temporary staffs.
The employee’s remuneration can be summarized as follows:
   Remuneration

2006

Permanent staffs
Temporary staffs
Total

63.87
47.77
111.64

   (Million Baht)

2007
(the Company and
its subsidiaries)
46.13
105.81
151.94

Details of the provident fund of the Company and its subsidiaries
According to the Provident Fund Act B.E. 2530, the Company has set the provident fund with the
contribution proportion 3%-7% range of salary for the Company and 2% for Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
The provident fund is mananged by Tisco Asset Management Co., Ltd. and will be paid to employees when
resignation.
Policy on Employee’s Training
The Company realizes the importance of efficient human resource where the objectives of employee’s
training has been set as follows:
1. To develop the effectiveness of employees;
2. To build relationships between employees from different departments as well as to build a      
relationship between employees in operation level and management level;
3. To build the spirit as well as the good attitude towards the Company;
4. To enhance the operational efficiency;
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5. เพื่อเป็นผลของการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในองค์กรอย่างถูกต้องและคุ้มค่า ทั้งในด้านกำลังคน เครื่องจักร
วัตถุดิบ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ
6. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาทรัพยากรบุคคล ไม่ให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการทำงาน
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ กำหนดนโยบาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ดังนี้
1. บริษัทฯ จะจัดหลักสูตรอบรมอย่างเหมาะสม ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และตำแหน่งงานให้กับพนักงาน
โดยแบ่ง เป็น 2 ระดับดังต่อไปนี้
1.1 พนักงานระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน
           บริษัทฯ จัดอบรมเน้นเนื้อหาวิชาการในด้านการเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน (Technical Skills) และ
ความรู้ในด้านการมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น (Human Relations)
1.2    พนักงานระดับบริหาร
        
บริษัทฯ จัดอบรมให้ความรู้ทักษะและเทคนิคในการจัดการ (Managerial Technical Skills) ,เทคนิคการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problems Solving And Decision Making)
2. บริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานศึกษา และดูงาน ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จัดกิจกรรม เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพ ระหว่างพนักงานในองค์กร เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ งานสังสรรค์
จัดท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสามัคคี และสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงาน ต่อบริษัทฯ
ระเบียบและข้อบังคับการจัดการด้านนโยบายการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม จะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
บริษัท
ข้อพิพาททางด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ
ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ข้อพิพาทส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทฯ
ทำงานเสร็จเร็วกว่ากำหนด จึงมีการบอกเลิกสัญญาจ้างและทางพนักงานชั่วคราวบางส่วนต้องการค่าชดเชยบางส่วน โดย
ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นมีการตกลงประนีประนอมกันก่อนเกิดเป็นคดีความ

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551  คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมิน
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2550 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย
5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสาร
สนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการบริษัท มีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ร่วมกับ
การพิจารณาเอกสารที่ทางฝ่ายบริหารจัดทำแล้ว และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเบื้องต้นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งรวมถึงมีระบบการควบคุม
ภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว
นอกจากนั้น ยังมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ถือว่ามีความเพียงพอ และสามารถ
ป้องกันมิให้ผู้บริหารนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจได้  
สำหรับข้อควรปรับปรุงในระบบการควบคุมภายใน ปี 2550 ที่ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จำกัด ได้ให้ความเห็นในรายงานข้อสังเกตในการตรวจสอบบัญชีปี 2550 (Management Letter) นั้น มีประเด็นความเห็นที่มีนัย
สำคัญ 1 เรื่องคือ การจัดทำสัญญางาน และสำหรับสหการวิศวกร 4 เรื่องได้แก่ เงินทดลองแก่พนักงาน, เอกสารประ
กอบทรัพย์สินไม่ครบถ้วน, การตรวจสอบงยประมาณต้นทุนก่อสร้าง และบัญชีธนาคารที่ไม่ได้บันทึกในบัญชีของยริษัทฯ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข และแจ้งต่อผู้สอบ
บัญชีแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น



Annual Report 2007

5. To utilize the best efficiency of workforce, machines and other assets; and
6. To avoid the sufficiency of skilled employees.
Consequently, the Company has set the policy on Employee’s Training as follows:
1. The Company shall provide the appropriate training course corresponding to the duties,
responsibilities and positions of employees as follows:
1.1    Operation level employees and heads of departments
The training courses shall be focused on Technical skill as well as Human Relations skill.
1.2    Management level employees
The training courses shall be focused on Managerial Technical skill and Problems Solving
and Decision Making skills.
2. The Company shall organize a business trip for the employees to study and observe other       
businesses in relation to the Company’s business.
3. The Company shall organize activities to create the relationship between the employees such as
New Year party or a company outing trip in order to build the unity as well as the good attitude towards
the Company.
The procedure for human resource management and employee’s training shall be in compliance to
the approval of the Board of Directors.
Labor Legal Dispute during the past three years
The Company has no labor legal dispute during the past three years which has adverse effect to
the Company’s assets of more than 5% of the shareholders’ equity as of 31 December 2007. Most of
labor disputes that ever occurred were related to the case that the Company had finished the assignment
before the end of the contract period which led to the advance termination of the employment contract for     
temporary workers. Therefore, those workers demanded for compensations, however, the Company was able
to negotiate with them without any lawsuits.
Internal Control
Refer to the Board of Directors’ Meeting No. 4/2008 held on 19 March 2008, the Board of Directors
has evaluated the adequacy of the Company’s 2007 internal control system according to the evaluation
form for internal control system that includes five aspects: organizational control and environment measure, risk management measure, management control activity, information and communication system and
monitoring. This evaluation was based on the information received from the discussion with management, the
documents prepared by the management as well as the initial evaluation of the Audit Committee. The Board of
Directors deemed that the Company has a sufficient internal control system which includes the adequate
internal control system for the transactions between the Company and the major shareholders, directors,
management and related parties. In addition, the Board of Directors agreed that the current internal control
is sufficient to prevent the unauthorized or fraudulent uses of the Company’s assets.  
The external auditor of the Company, Ernst & Young Office Limited, has stated one significant
matter of TRC about the lack of construction contract and 4 significant matters of Sahakarn Wisavakorn
Co., Ltd. about advance payment to employee incomplete supporting documents for assets  the review of
construction cost budget and no record of bank accounts. The audit committee and the Board of Directors
considerd and found the solutions those matters and already responsed to the auditor.   
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และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมี      
การเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของ
บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อ
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป  
สำหรับเงินปันผลที่จ่ายจริงสำหรับผลประกอบการปี 2548 - 2550 โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 8. คำอธิบายและ
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ในหัวข้อย่อย “อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น” ในหน้า 97
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The Dividend Policy
The Company has a policy to pay approximately 40% of its net profit after tax and legal reserve as
dividends. However, the dividend payout may be changed according to future investment plans and any other
actions that deemed necessary and appropriate under the condition that those actions must be taken for
the best interests of shareholders such as the provision for loan repayment, the new investment in business
expansion, or in the case of any adverse change that might affect the Company’s cash flow. The Board of
Directors is authorized to consider the dividend payment, however, the resolution of dividend payment must
be proposed for the approval of Shareholders’ Meeting except for the case of interim dividend payment as
the Board of Directors has the authority to approve before informing the interim payment to the subsequent
Shareholders’ Meeting.
The details of dividend payment for 2005 - 2007 are as shown in “Return to Shareholders”, Section
8. Management Disscussion and Analysis on page 98.
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บจก. ไทย
เอ็นจิเนียริ่ง

โรตารี่

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

คุณจงกลณี ตันสุวรรณ
อดีตกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการ
และผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษทั
ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์
รายได้ค่าจ้างรับเหมางาน Installation of GT Air Cooling Piping
System

ลักษณะรายการ
10.142

3.443

ขนาดของ
รายการ (ล้านบาท)
ปี 2549 ปี 2550

บริษัทฯ ได้รับว่าจ้างจากทาง บริษัท ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด
ให้ดำเนินการติดตั้งระบบ GT Air Cooling Piping ซึ่งโครงการดังกล่าวมี
หน้างานอยู่ที่ จังหวัดสระบุรี ใกล้กับโครงการที่ทางบริษัทฯ ได้รับการว่า
จ้างจากกิจการร่วมค้าซีพีพี-ทีอาร์ซี ดังนั้นบริษัทฯ จึงตัดสินใจที่จะรับงาน
โครงการนี้ โดยจากราคาที่บริษัทฯ ได้ยื่นเสนอไปมูลค่า 11.548 ล้านบาทนั้น
เป็นราคาที่บริษัทฯ ได้กำไรตามอัตราปกติ และได้มีงานเพิ่มเติมอีก 2.037
ล้านบาท รวมมูลค่างานทั้งสิ้น 13.585 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล จัดเป็นรายการที่กระทำเป็นครั้งคราว
ตามความจำเป็น

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

แต่อย่างไรก็ตามรายการที่เกี่ยวโยงกันในปี 2550 ที่แสดงในที่นี้ยังคงมีการแสดงรายการที่เกี่ยวโยงกันกับอดีตบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน คือบริษัท ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เนื่องจาก ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2550 ไทยโรตารี่ ยังเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีรายการระหว่างกัน

สรุปรายการเกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นในปี 2550
ประกอบด้วยรายการทีม่ กี บั บริษทั ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด และกิจการร่วมค้าซีพพี -ี ทีอาร์ซี โดยไทยโรตารีม่ ไิ ด้เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป เนือ่ งจาก
กรรมการตัวแทนจาก Rotary Engineering Limited ประเทศสิงค์โปร์ จำนวน 3 ท่าน คือ นายโลห์ อิงค์ คี นายทัน เต๊ก เส็ง และนางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ ได้ลาออกจาก
ตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป สาเหตุจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นทีอาร์ซีของบริษัท โรตารี่ ทีอาร์ทีแอล พีทีอี จำกัด จากร้อยละ 20
ลงเหลือร้อยละ 2.92

7. รายการระหว่างกัน
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Thai Rotary Engineering
Limited

Connected Party

Ms. Jongkolnee Tansuvan, former
Board of Director, is a Director and
Head of the Accounting and Finance
Department of Thai Rotary Engineering Co., Ltd.

Relationship
Revenue from subcontract work:
Installation of GT Air Cooling
Piping System

Nature of Transaction
10.142

3.443

Transaction Amount
(Baht Million)
2006
2007

The Audit Committee deemed that this transaction is reasonable and
only occurs occasionally when essential.

The Company was subcontracted by the Thai Rotary Engineering Limited to install the GT Air Cooling Piping work at a field site located
in Saraburi Province, in the vicinity of another project the Company
was undertaking for the CPP-TRC Joint Venture. The decision was
therefore taken to accept this job, quoted at Baht 11.548 million and
based on standard levels of profit margins. Subsequently, additional
Baht 2.037 million worth of work was taken to bring the total value to
Baht 13.585 million.

Justification and Suitability of Transaction or
Activity

However, the connected party transactions for 2007 listed below includes transactions with Thai Rotary Engineering Limited. to reflect the fact that Thai Rotary
Engineering Limited held the status of an affiliated company during the earlier half of the year. As such, during that period, it was considered connected to the
Company and transactions between the two would be deemed connected party transactions.

Summary of connected party transactions in 2007
There were connected transactions in 2007 with the Thai Rotary Engineering Limited. and CPP-TRC Joint Venture. Thai Rotary Engineering Limited ceased
to be considered an affiliate of the Company from the third quarter onwards as the directors representing Rotary Engineering Limited of Singapore resigned from
the Board of Directors of the Company. The three individuals which include Mr. Loh Eng Kee, Mr. Tan Teck Seng, and Ms. Jongkolnee Tansuvan, resigned on
30 July 2007 along with Thai Rotary Engineering Limited’s reduction of its holdings in TRC from 20% to 2.92%.

6. Connected Party Transactions
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บจก. ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง(ต่อ)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์

ค่าใช้จ่ายจากการเช่าสำนักงานที่
จังหวัดระยอง

รายได้ค่าจ้างรับเหมางาน Pre-Fabricated Structure Steel

ลักษณะรายการ
-

1.440

ขนาดของ
รายการ (ล้านบาท)
ปี 2549 ปี 2550

เนื่องด้วยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท คือ บริษัทที่ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ส่วนใหญ่จะมีโรงงานและฐานการผลิตอยู่ในภาคตะวันออก เช่น ระยอง ชลบุรี
เป็นต้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีการจัดตั้งสำนักงานและโกดังที่จังหวัดระยอง
โดยการเช่าพื้นที่สำนักงานจากบริษัท ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อเก็บ
วัสดุอุปกรณ์เพื่อประหยัดต้นทุนการดำเนินงาน จัดเป็นรายการที่กระทำอย่างต่อ
เนื่องตามอายุสัญญารวม 2 ปี 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 – 31
สิงหาคม 2550 (เป็นสัญญาฉบับที่ 2 ต่อเนื่องจากฉบับแรกซึ่งมีอายุสัญญา 2
ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2546 – 31 กรกฎาคม 2548) แต่อย่างไรก็ตาม
ทางบริษัท ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีหนังสือขอยกเลิกสัญญาเช่าโดย
ให้ระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดเพียง 1 มีนาคม 2550 และบริษัทฯ ได้ขอเลื่อนระยะ
เวลายกเลิกสัญญาเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2550

บริษัทฯ รับเหมางานนี้เนื่องจากเป็นงานระยะสั้นเพียง 1 เดือน และศักยภาพ
ของพนักงานยังสามารถที่จะรับงานนี้ได้ จึงได้เสนอราคาเข้าไปโดยมีกำไรขั้น
ต้น 7.59% ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารในเดือนเมษายน 2550
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในเดือน สิงหาคม 2550 บริษัทได้รับงานเพิ่ม โดยเป็น
งานต่อเนื่องจากไตรมาสที่สอง มูลค่างาน 85,020 บาท โดยเหตุผลที่รับเนื่องจาก
ในไตรมาสที่สองที่ได้เริ่มงานไปนั้นทางบริษัทฯ ได้ประเมินต้นทุนผิดพลาดทำให้
กำไรไม่เป็นดังที่ตั้งไว้ (มียอดขาดทุนประมาณ 22%ของรายได้รวม) เมื่อทางบริษัท
ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด เสนองานเพิ่มเติม ซึ่งผู้จัดการโครงการเห็นว่า
เป็นงานต่อเนื่อง และบริษัทฯ ไม่ต้องลงทุนใด ๆ เพิ่มเติม และช่วยลดผล
ขาดทุนที่เกิดขึ้น จึงทำการรับงานชิ้นนี้ ซึ่งโดยสรุปแล้วงานโครงการนี้มีผลขาด
ทุนทั้งสิ้น 14% ของรายได้รวม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผล จัดเป็นรายการที่กระทำเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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Thai Rotary Engineering
Limited

Connected Party

Relationship

Expenses for rental of office
space in Rayong Province

Revenue from subcontract work:
Pre-fabricated Structure Steel

Nature of Transaction
-

1.440

Transaction Amount
(Baht Million)
2006
2007

As the Company’s target customers are natural gas users whose factories
and manufacturing bases are located in the Eastern Seaboard area such as
the provinces of Rayong, Chonburi, etc., it was vital for the Company to have
an office and warehouse in Rayong province. Therefore, the Company rented
office space and warehouse from the Thai Rotary Engineering Co., Ltd. in
order to store supplies and equipment, saving operating costs. The contract
covers a 2 year and 1 month period from 1 August 2005 – 31 August 2007
(it was the second contract following the first 2-year contract which lasted
between1 August 2003 – 31 July 2005). However, Thai Rotary Engineering
Limited Co., Ltd. submitted a written request to shorten the rental contract
to end 1 March 2007. The Company countered with a request to have the
contract end on 31 March 2007.

The Company accepted this subcontract work, considering it was a
brief project requiring just one month and staff possessed the ability to
take on this work. A bidding was therefore made on an expectation
to earn a profit margin of 7.59% and received endorsement from the
management in April 2007.
The Company subsequently took on additional work valued at Baht
85,020 in August 2007 which was a continuation of work from the
second quarter. Decision to accept additional was a consequence
of a miscalculation on the job initiated in the second quarter which
yielded less than expected profits (loss of 22% of total revenue). The
additional work that was offered by Thai Rotary Engineering Co., Ltd.
was therefore taken because the management saw this as a solution
to narrow the amount of losses. It was an extension to the previous
work and required no further investment outlay. The final outcome was
the ability to reduce the loss to 14% of total revenue.
The Audit Committee deemed that this transaction is reasonable and
only occurs occasionally when essential.

Justification and Suitability of Transaction or
Activity
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บจก. ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง(ต่อ)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์

(0.048)

(0.077)

-

-

ค่าจ้างในการสั่งทำของ

(0.015)

ค่าเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

(0.079)

(0.012)

(0.072)

ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน 60 ตรม.

ค่าโทรศัพท์พื้นฐานที่สำนักงาน

(0.027)

(0.124)

ค่าไฟฟ้า

ลักษณะรายการ

ขนาดของ
รายการ (ล้านบาท)
ปี 2549 ปี 2550

เป็นการจ้างทำ Fabrication and Delivery of Head forming 2 Pcs.
สำหรับงานโครงการ 154 ทำการสอบเทียบราคาโดยทางเจ้าหน้าที่ประเมิน
ราคา ซึ่งทางบริษัทไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เสนอราคาที่ต่ำที่สุด
และมีความชำนาญในการทำงานด้านนี้อยู่แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล จัดเป็นรายการที่กระทำเป็นครั้งคราว
ตามความจำเป็น

เป็นการเช่าใช้เป็นครั้งคราว
และหน้างานนั้นก็อยู่ในพื้นที่เดียวกับบริษัทไทย
โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งมีความสะดวกและคล่องตัวในการนำเครื่อง
จักรมาใช้ และราคาที่บริษัทฯ ได้รับมีมูลค่าต่ำกว่าร้านค้าทั่วไปที่ให้บริการ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล จัดเป็น
รายการที่กระทำเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนในนาม บริษัท ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนี่ยริ่ง
จำกัด และได้ให้ทางบริษัทฯ ใช้งานจำนวน 2 หมายเลขได้แก่ 0 3869 5563
- 4 โดยทางบริษัท ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด ได้สำรองเงินออกไปก่อน
และเรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจาก บริษัท ที โอ ที จำกัด
(มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความสมเหตุ
สมผลและเป็นไปตามสัญญาซึ่งตกลงร่วมกัน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล และ
เป็นไปตามสัญญาซึ่งตกลงร่วมกัน (บริษัทฯ ได้รับแจ้งหนี้สำหรับเดือน มกราคม
– กุมภาพันธ์ 2550)

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล และ
เป็นไปตามสัญญาซึ่งตกลงร่วมกัน
และมีการตกลงราคากันโดยอาศัยการ
ประเมินการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บริษัทฯ ใช้

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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Thai Rotary Engineering
Limited

Connected Party

Relationship

-

-

Rental expense for electricity
generator

Cost of subcontract work for
the fabrication of items

(0.079)

(0.077)

(0.048)

(0.015)

(0.012)

(0.072)

Rental expenses for office
space of 60 square meters
Basic telephone expenses at
office premises

(0.027)

(0.124)

Electricity expenses

Nature of Transaction

Transaction Amount
(Baht Million)
2006
2007

Subcontract work for the ‘Fabrication and Delivery of Head forming 2
Pcs.’ for Project No. 154. Comparison of quotations by the price assessor indicated that Thai Rotary Engineering Limitedoffered the most
competitive price in addition to their experience in handling this type
of work.
The Audit Committee deemed that this transaction is reasonable and is
a transaction that only occurs occasionally when essential.

The Audit Committee deemed that this transaction is reasonable and
is in accordance with a mutually agreed contract.
Rentals were on temporary basis. The equipment was located near
the field site, situated on the same property as Thai Rotary Engineering
Limited, therefore convenient to deploy. Price offered to the Company
was also less costly than vendors offering such service.

The two telephone numbers in consideration, 0 3869 5563-4, are registered under the name of Thai Rotary Engineering Limited. Thai Rotary
Engineering Limited paid for this expense in advance and subsequently
billed the Company for the same amount as billed by TOT Plc.

The Audit Committee deemed that this transaction is reasonable and
is in accordance with a mutually agreed contract. (The company was
invoiced for the period January-February 2007)

The Audit Committee deemed that this transaction is reasonable and
is in accordance with a mutually agreed contract. Pricing was agreed
based on an assessment of the electricity usage of company equipment
needed to undertake the task.

Justification and Suitability of Transaction or
Activity
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กิจการร่วมค้า ซีพีพี-ทีอาร์ซี

บจก. ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง(ต่อ)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายได้ค่าจ้างรับเหมางาน Pre-Fabricated Structure Steel

ลักษณะรายการ

กิจการร่วมค้าระหว่าง บริษัทฯ และ
รายได้จากการรับเหมาช่วงงาน
บริษัท ไชน่า ปิโตรเลี่ยม ไปป์ไลน์
จากกิจการร่วมค้า
บูโร เพื่อร่วมประมูลงานจาก ปตท.
โครงการท่อก๊าซวังน้อย-แก่งคอย
ในสัดส่วน 10:90 โดยบริษัทฯ ไม่ได้ลงทุน
และสนับสนุนทางการเงิน และจัดหาวง
เงินสินเชื่อให้กับกิจการ ร่วมค้าดังกล่าว
ทำให้ไม่มีส่วนในผลกำไรหรือขาดทุนของ
กิจการร่วมค้า ตามสัญญากิจการร่วมค้า
โดยนายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์
กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เป็นหนึ่ง
ในผู้มีอำนาจลงนามของกิจการร่วมค้า

ลักษณะความสัมพันธ์

33.944

16.10

-

(1.113)

223.829

-

ขนาดของ
รายการ (ล้านบาท)
ปี 2549 ปี 2550

เป็ น งานที ่ อ ยู ่ ใ นระหว่ า งประกั น ผลงานของโครงการวั ง น้ อ ยแก่ ง คอยและ
เนื่องจากทาง CPP ไม่มีพนักงานที่จะดำเนินการในส่วนนี้ จึงได้ว่าจ้าง ให้บริษัทฯ
ดำเนินการแทน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุ
สมผล และมีอัตรากำไรอยู่ในเกณฑ์ปกติ จัดเป็นรายการค้าตามลักษณะการดำ
เนินงานปกติของบริษัทฯ

เป็นงานส่วนที่บริษัทฯ ได้ตกลงกับทาง บริษัท ไชน่า ปิโตรเลี่ยม
ไปป์ไลน์ บูโร ตั้งแต่เริ่มเข้าประมูลงาน และเป็นไปตามสัญญารับจ้างช่วง
ต่อระหว่างบริษัทฯ กับกิจการร่วมค้า มูลค่าสัญญารวม 269.35 ล้านบาท
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นไป
ตามจุดประสงค์ในการเข้าร่วมจัดตั้งกิจการร่วมค้าเพื่อประมูลงานโครงการนี้
โดยบริษัทฯ รับงานในส่วนที่มีความพร้อม
มีอัตรากำไรอยู่ในเกณฑ์ปกติ
จัดเป็นรายการค้าตามลักษณะการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ

เป็นการจ้างทำ engineer, supply and fabrication of pressure vessel D80301 สำหรับงานโครงการ 150 เป็นรายการที่สั่งทำตั้งแต่ 13 กันยายน 2549
โดยระบุเวลาส่งมอบคือ 28 กุมภาพันธ์ 2550 และทางบริษัท ไทย โรตารี่
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เรียกเก็บเงินมาในเดือน กรกฎาคม 2550 หลักฐานการ
เปรียบเทียบราคามีของ Sri Asia ที่เสนอราคาถูกกว่า แต่เมื่อสอบถามทาง
ผู้จัดการโครงการ ได้รับการชี้แจงว่าเนื่องจากมี scope งานเปลี่ยน
จึงขอให้เสนอราคาใหม่ แต่ทาง Sri Asia ไม่ได้ส่งราคาให้ จึงทำการตัดสินใจ
เลือกจ้างบริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล จัดเป็นรายการที่กระทำเป็นครั้งคราว
ตามความจำเป็น

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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CPP-TRC Joint Venture

Thai Rotary Engineering
Limited

Connected Party

Nature of Transaction

A joint venture between the Company Income from project subconand China Petroleum Pipeline Bureau tracting
(“CPP”), formed to bid for contract
work on PTT Plc.’s Wangnoi-Kaengkhoi
natural gas pipeline. The Company
does not invest in or provide financial
support or seek funding for the joint
venture company; and therefore is not
susceptible to any gains or losses arising from the joint venture.

Relationship

33.944

16.10

-

(1.113)

223.829

-

Transaction Amount
(Baht Million)
2006
2007

Work undertaken was part of the scope agreed with China Petroleum Pipeline
Bureau when the bid was initially submitted and was in accordance to the
subcontract agreement between the Company and CPP-TRC Joint Venture,
valued at Baht 269.35 million.
The Audit Committee deemed that this transaction is reasonable and consistent
with the intentions of the Company to form the Joint Venture to bid this work.
The Company has undertaken part of the project that it is capable to perform
and the profit margin of this subcontract is within normal range. This transaction
is consistent with the Company’s usual business activities.
After-sales guarantee work on the Wangnoi-Kaengkhoi Project was subcontracted to the Company, since CPP did not have staff available to carry out
this task.
The Audit Committee deemed the transaction to be reasonable and conducted
at normal profit levels. It is therefore consistent with the Company’s usual
business activities.

The Audit Committee deemed that this transaction is reasonable and is
a transaction that only occurs occasionally when essential.

Subcontract work for the engineering, supply and fabrication of pressure vessel D-80301 for Project No. 150. Work was contracted 13
September 2006 for targeted completion 28 February 2007; Thai Rotary
Engineering Limited invoiced the cost of this work in July 2007. A
comparison of price quotations may show Sri Asia bidding at a lower
price but follow up discussions with their project manager discovered
changes in the scope of work required and that an amended bid would
be submitted at a later date. Upon failure of Sri Asia to submit the
amended quotation, the work was therefore contracted to Thai Rotary
Engineering Limited

Justification and Suitability of Transaction or
Activity
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กิจการร่วมค้า ซีพีพี-ทีอาร์ซี (ต่อ)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์
(0.400)

(0.081)

-

-

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสำนักงาน

ลักษณะรายการ

ขนาดของ
รายการ (ล้านบาท)
ปี 2549 ปี 2550

เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงและขยายสำนักงาน มีความต้องการ
อุปกรณ์สำนักงานเพิ่มเติม ดังนั้นบริษัทฯ จึงทำการติดต่อขอซื้ออุปกรณ์
ดังกล่าวจากทางกิจการร่วมค้า ซีพีพี-ทีอาร์ซี ซึ่งอยู่ระหว่างที่กำลังนำอุปกรณ์
สำนักงานต่าง ๆ ที่บริเวณหน้างานขายทอดตลาด เนื่องจากไม่ประสงค์ที่จะใช้
สำนักงานนั้นอีกต่อไป ทางกิจการร่วมค้า ซีพีพี-ทีอาร์ซี จึงเสนอขายให้บริษัท
ฯในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการ
ที่สมเหตุสมผลและไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ จัดเป็นรายการที่กระทำเป็น
ครั้งคราวตามความจำเป็น

เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ทางกิจการร่วมค้า ซีพีพี-ทีอาร์ซี
จึงได้สำรองเงินในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ที่หน้างานแทนบริษัทฯ ก่อน คณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและไม่เกิดผลเสียหาย
ต่อบริษัทฯ จัดเป็นรายการที่กระทำเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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CPP-TRC Joint Venture

Connected Party

According to the joint venture agreement, Mr. Paitoon Goserakwong, the
Company’s Director and President, is
one of its authorized persons.

Relationship
(0.400)

(0.081)

-

-

Cost of construction equipment
and supplies

Cost of office furnishings

Nature of Transaction

Transaction Amount
(Baht Million)
2006
2007

Since the Company was renovating and expanding its office premises, it
has contacted the CPP-TRC Joint Venture company to purchase office
furnishings. The aforementioned items were to be put up for liquidation
sale at their office which was being vacated. CPP-TRC Joint Venture
company subsequently agreed to sell those items to the Company at
a price lower than the market price.
The Audit Committee deemed the transaction to be reasonable and not
damaging to the Company in any way. The transaction is of the type
that only occurs occasionally as needed.

CPP-TRC Joint Venture maintains a cash advance facility for the procurement of equipment supplies on behalf of the Company.
The Audit Committee deemed the arrangement to be reasonable and
not damaging to the Company in any way. The transactions are of
the type that occurs occasionally when necessary.

Justification and Suitability of Transaction or
Activity

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548  มีมติกำหนดนโยบายการเข้าทำราย
การระหว่างกันในอนาคตว่า จะต้องมีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการ
ของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และให้มีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบ
ราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกับการทำรายการกับบุคคล
ภายนอกหรือไม่ และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำรายการ
ระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การรับงานก่อสร้าง การจ้างงานต่อ ที่มีมูลค่ารายการไม่เกิน
กว่า 30 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวต้องกระทำด้วยราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติ
ของธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ   และให้นำรายการระหว่างกันดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและให้ความเห็นต่อไป   ส่วนรายการระหว่างกันต่อไปนี้ จะต้อง
ถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและ
ความสมเหตุสมผลในการทำรายการ และมีมติอนุมัติให้ทำรายการดังกล่าว ก่อนการตกลงเข้าทำรายการ
• รายการระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติ หรือที่ไม่ได้สนับสนุนธุรกิจปกติ
• รายการระหว่างกันที่กระทำด้วยราคาและ/หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่แตกต่างจากราคา และ/หรือเงื่อนไขปกติที่
กระทำกับบุคคลภายนอก
• รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นไปตาม
เงื่อนไขปกติของธุรกิจ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท
โดยผู้ที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด   (ตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามที่ตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือ
เกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว
และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง
และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้   บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นโยบายและแนวโน้มการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่า ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมา
ก่อสร้าง ทั้งด้านที่เป็นผู้รับเหมาและเป็นผู้ว่าจ้าง หรือการรับงานบริหารโครงการ โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบาย
ที่จะขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก และ/หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งการทำรายการ
ระหว่างกันจะเป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
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Procedures on the Approval of Connected Transactions

Board of Directors’ Meeting No. 2/2005 dated 19 May 2005 has set the procedures for undertaking
connected  transactions in the future that all the connected transactions must be reviewed by the Audit    
Committee and/or the Board of Directors who shall provide their opinions of the necessity and appropriateness
of such transactions. Also, all prices and conditions of such transactions must be compared with those of
the  transactions between the Company and the outside parties to check that they are comparable with    
conditions of normal business practices. With a purpose of flexibility in operation, the Board of Directors    
approved the Company to be able to enter into any connected transactions that are normal business practices
such as a construction service or a subcontracting work for the amount of not more than Baht 30 million
under the condition that all the prices and other conditions of such transaction must be comparable to the
normal business conditions. For the best interest of the Company, the meetings of the Audit Committee and/or
the Board of Directors must acknowledge and provide the opinion upon such transactions. Furthermore, the
following connected transactions must be reviewed and approved by the meetings of the Audit Committee
and/or the Board of Directors before undertaking them:
• The connected transactions that are neither normal business practice nor supportive to the normal
business of the Company;
• The connected transactions whose prices and conditions are different from normal prices and     
conditions that the Company normally undertakes with outside parties.
• The connected transactions that are normal and supportive to the normal business of the Company
under normal prices and other conditions whose value exceeds Baht 30 million.
The connected persons (as specified in the Company’s article of association and the regulations of
the SEC and the SET) must not perform any duties in relation to the transactions that they are related or
might have conflicts of interests.
The Board of Directors shall govern the Company’s operation to ensure that they are in compliance
with the securities laws and the regulations of the SET including the regulation with regard to the information
disclosure of the Connected Transaction and the Acquisition and Dispositions of assets of the Company or
the subsidiary (if any). Such compliance shall include the compliance of the accounting standard specified
by the Accountant Association.
In case that the Audit Committee and/or the Board of Directors have no expertise in any of the    
connected transaction, the Company shall appoint independent expert or the Company’s auditor to provide
their opinion on such transaction for the Audit Committee and/or the Board of Directors and/or the shareholders as
appropriate. The Company shall disclose the details of related transactions in the notes to financial    statements
that are audited by the auditor of the Company.

Policies and the Future Connected transactions

The Company anticipates that there will be some connected transactions in the future that are related
to the construction and management services which will be undertaken as a hirer or a contractor. At present,
the Company has no policy to request for any financial support from or to give any supports to the related
companies. All those connected transactions will be undertaken strictly in compliance with the above procedures
on the approval of connected transactions.
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8. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
1. ภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรม ซึ่งลักษณะการทำงาน
อยู่ในรูปแบบโครงการ ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความสำเร็จของธุรกิจจึงอยู่ที่โอกาสของการเข้าประมูลงาน การได้รับงาน  
รวมทั้งการดำเนินการและควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนตามแผนที่วางไว้ และเสร็จทันกำหนดเวลา
ปี 2550 เป็นปีที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งบริษัทย่อย คือ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างผู้
เชี่ยวชาญในงานรับเหมาก่อสร้างทั่วไป การรับเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอาคาร และโรงงาน โดยวิธี
การแลกหุ้นของสหการวิศวกรกับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 106,666,615 หุ้น ทำให้บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสหการวิศวกร
ร้อยละ 99.99  โดยผลประกอบการของสหการวิศวกรได้เริ่มเข้ามารวมในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของ
ปี 2550 เป็นต้นไป  และเพื่อการประสานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน และการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่เป็นหนึ่งเดียว ได้มีการย้ายสำนักงานใหญ่ของสหการวิศวกรมายังที่เดียวกับบริษัทฯ     ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคง
ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,607.06 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ
95.91 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.97  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีงานในมือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 13 โครงการ มูลค่างานที่คงค้าง 1,640.57
ล้านบาท (มีโครงการระหว่างกันคือ โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 2 โครงการประแสร์ ซึ่งบริษัทฯ
รับงานจากสหการวิศวกร   มูลค่างานคงค้างของบริษัทฯ 40.08 ล้านบาท) โดยงานของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นงานใน
หน่วยธุรกิจวางระบบท่อ รวม 9 โครงการ มูลค่างานที่คงค้าง 639.66 ล้านบาท และมีงานโครงการศูนย์ผลิตไบโอดีเซลบาง
ปะอิน จากบจก. บางจากไบโอฟูเอล ซึ่งเป็นโครงการใหม่ มูลค่างาน 757.00 ล้านบาท  ส่วนงานของสหการวิศวกรรวม
4 โครงการ มูลค่างานคงค้าง 283.99 ล้านบาทเป็นงานที่มีกำหนดแล้วเสร็จและรับรู้รายได้ในปี 2551 ทั้งหมด

2. ผลการดำเนินงาน

รายได้
อดีตที่ผ่านมารายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 97 - 99 มีที่มาจากรายได้จากการให้บริการและรายได้ค่า
บริหารจัดการ  แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2550 ที่ผ่านมา รายได้จากการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 1,564.80
ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการให้การบริการ 1,461.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.42   และที่เหลือร้อยละ 6.58
เป็นรายได้จากการขาย 102.89 ล้านบาท รายได้จากการขายเกิดขึ้นเนื่องจาก  สหการวิศวกรเป็นตัวแทนขายเครื่องจักร
และอุปกรณ์โรงผลิตน้ำให้กับบจก. พีทีที ยูทิลิตี้ มูลค่า 104.74 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการขายคืนท่อก๊าซให้กับบจก.
ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติป มูลค่า 40.24 ล้านบาท สำหรับโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับกลุ่มโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน   เนื่องจาก บริษัทฯ ได้สั่งซื้อท่อมาล่วงหน้า  แต่บจก. ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติมีการชะลอ
การก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงได้รับซื้อคืนท่อจากบริษัทฯ
โดยรายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทฯ เป็นรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อร้อยละ
93.86 โดยโครงการที่รับรู้รายได้สูงสุด คือ โครงการท่อก๊าซธรรมชาติที่สงขลา คิดเป็นร้อยละ 47.62 ของรายได้จาก
การขายและให้บริการ  ที่เหลือร้อยละ 6.14 เป็นรายได้จากงานติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี   ส่วนรายได้ของสหการวิศวกรที่นำมารวมในรายได้จากการขายและให้บริการรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
นั้น คือรายได้ที่เกิดขึ้นช่วงไตรมาส 2 ถึง 4 (ไม่รวมไตรมาสแรก เนื่องจากสหการวิศวกรเข้ามาเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ฯ ช่วงไตรมาส 2)  จำนวน 585.25 ล้านบาท เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากงานที่รับจากหน่วยงานในภาครัฐบาล ร้อยละ 73.61
คือจากงานก่อสร้างถนนที่เกาะกงให้กับรัฐบาลกัมพูชา และงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 35 สายกรุงเทพถึงปากท่อ
จากกรมทางหลวง  ที่เหลือร้อยละ 26.39 เป็นงานจากภาคเอกชน
ในไตรมาส 2 ปี 2550 สหการวิศวกรได้มีการประนีประนอมยอมความกับบริษัทแห่งหนึ่ง สำหรับคดีฟ้องร้องให้
บริษัทดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายจากการบริหารโครงการใหญ่ โครงการสถาปัตยกรรม ลานจอดรถและอุปกรณ์ภาคพื้นของ
บมจ. การบินไทย   ซึ่งสหการวิศวกรได้รับรู้ผลขาดทุนจากโครงการดังกล่าวแล้วในปี 2548 (ในปี 2548 สหการวิศวกร
มีผลขาดทุนสุทธิถึง 120.51 ล้านบาท ผลจากการรับรู้ขาดทุนจากโครงการดังกล่าว)   ดังนั้นสหการวิศวกรจึงมีรายได้
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8. Management Discussion and Analysis of Operating Results and Financial
Performance in 2007
1. Overall Operating Results of the Company and Its Subsidiaries

The core business of the Company and its subsidiaries is the construction and installation of engineering systems, where work is typically in the form of projects.  Key success factors of the business depend
on bidding opportunities, securing work contracts, implementation and effective project supervision, good cost
control and punctual completion.
In 2007, the Company acquired a stake in Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd., a contractor specializing
in general construction work, basic infrastructure, and construction of buildings and factories.  The holdings
were acquired through a share swap between shares of Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. and capital increased
shares of the Company involving 106,666,615 shares, bringing the Company’s stake in Sahakarn Wisavakorn
Co., Ltd. to 99.99%   The financial performance of Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. was recognized in the
Company’s accounts as of the Q2 2007 onwards.  For improved work integration, minimization of duplicate
functions, and the fostering of a unified corporate culture, the head office of Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
was relocated to the same premises as the Company.  2007 was another successful year for the Company’s
operations.  Consolidated revenues totalled Baht 1,607.06 million for a net profit of Baht 95.91 million and
net profit margin of 5.97%.
The Company and subsidiaries had 13 projects outstanding as of 31 December 2007, a total outstanding value
of Baht 1,640.57 million (there is inter-related contract work on the Water Transmission Network Construction
Phase II of the Prasae Project in which the Company was subcontracted by Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. for
work with Baht 40.08 million outstanding).  Most of the Company’s revenue comes from pipeline distribution
systems of which there were 9 projects, outstanding value Baht 639.66 million.  In addition, there is a new
Baht 757 million Bio-diesel Plant Project in Bang Pa-in contract from Bangchak Biofuel Co., Ltd.  Sahakarn
Wisavakorn Co., Ltd. had four projects on hand, value outstanding Baht 283.99 million, all of which are
scheduled for completion in 2008.

2.  Operating Results

Revenue
In the past, 97-99% of the Company’s revenue was earned from service income and management
services income, but as of 2007 the consolidated revenue of Baht 1,564.80 million comprised of Baht
1,461.90 million service income, or 93.42%, while the remaining 6.58% was trading income of Baht 102.89
million.  Trading income included Baht 104.74 million from Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.’s role as distribution agent of water desalination plant and equipment supplied to PTT Utility Co., Ltd. as well as Baht 40.24
million from the Company’s sale of pipeline supplies back to PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd. The
pipelines were meant for a natural gas distribution network to supply factories in the Bang Pa-in Industrial
Estate; the project’s delay caused PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd. to accept the pipeline equipment
back from the Company.
Pipeline networks account for 93.86% of the Company’s service and trading income.  The Songkhla
gas distribution network represented the largest portion at 47.62% while installation of engineering systems
and petrochemical plant construction accounted for another 6.14%.  Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.’s revenue
was recognized in the consolidated financial accounts from Q2 to Q4 (the operating results for Q1 was not
consolidated because Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. became a subsidiary from Q2 onwards) amounting to
Baht 585.25 million.  73.61% of this amount was generated from government contract work for the road
improvement and asphalt application work in Koh Kong, Cambodia, and the construction of Highway No.
325 from Bangkok to Pak Tor of the Department of Highways.  The remaining 26.39% were private sector
contracts.
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จากค่าชดเชยจากการประนีประนอมหนี้ จำนวน 86.01 ล้านบาท รวมอยู่ในรายได้อื่น แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในการ
กำหนดอัตราส่วนในการแลกหุ้นของบริษัทฯ กับสหการวิศวกรที่เกิดในช่วงเดือนเมษายน 2550 ได้มีการพิจารณาคำนึง
ถึงโอกาสที่สหการวิศวกรจะได้รับค่าชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เงินชดเชยรับดังกล่าวจึงถือเป็นการคืนต้นทุน
ในการซื้อเงินลงทุนของบริษัทฯ ในสหการวิศวกร และนำส่วนที่สุทธิจากภาษีเงินได้ จำนวน 60.20 ล้านบาท มาหักค่า
ความนิยมในการซื้อกิจการในงบการเงินรวม  และไม่ถูกนำมารวมในรายได้ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ  
รายได้อื่น ๆ ที่สำคัญที่ปรากฏในงบการเงินรวม ประกอบด้วย
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 5.03 ล้านบาท เป็นส่วนแบ่งรายได้จากกิจการร่วมค้าที่
สหการเข้าเป็นเป็นหุ้นส่วน คือ กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-สหการ สำหรับโครงการระบบบำบัดน้ำเสียกับ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม และกิจการร่วมค้าเอสเอสพี สำหรับโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาสัญญา
ที่ 2 โครงการประแสร์   ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนของ 4 บริษัท คือ บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด
ร้อยละ 40 บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ร้อยละ 40  และบริษัท พี.เอส.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร้อยละ 20
-  ดอกเบี้ยรับ 4.23 ล้านบาท
-  กำไรจากการประนอมหนี้  10.95 ล้านบาท เป็นกำไรที่สหการวิศวกรได้รับการยกหนี้จากเจ้าหนี้การค้ารายหนึ่ง
จากโครงการที่ได้รับการประนีประนอมที่ได้กล่าวมาแล้ว
- รายได้อื่น 22.06 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าออกแบบงาน รายค่าบริหารโครงการ รายได้ค่าชดเชยค่าก่อ
สร้าง (ค่า k) และรายได้ทางบัญชีจากส่วนต่างภาษีนิติบุคคลของสหการวิศวกรจากการประนีประนอมหนี้
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนที่สำคัญในการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ วัตถุดิบ และค่าแรง ต้นทุนในการให้บริการของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2550  เท่ากับ 1,356.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.42 ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและการบริหารรวมเท่ากับ 111.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.95 ของรายได้รวม สัดส่วนลดลงจากปีก่อนของบริษัทฯ
ที่อยู่ในระดับ 7.29   ค่าใช้จ่ายหลักของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคือ เงินเดือน ค่าตอบแทนผู้บริหาร และพนักงาน
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเมื่อเทียบกับรายได้รวมลดลงจากปีก่อน เนื่องจากความสามารถในการควบคุม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคากร และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ผลจากการลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน และการใช้บุคคลาการ
ร่วมกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
สหการวิศวกรมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ทำให้เกิดรายการขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรขึ้น
18.03 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดจะอธิบายในหัวข้อฐานะการเงิน ในหัวข้อย่อย “สินทรัพย์”
กำไร

- กำไรขั้นต้นและกำไรจากการดำเนินงาน
ปี 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 208.14 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่า
กับร้อยละ 13.30   ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และเมื่อเทียบกับกำไรขั้นต้นเฉพาะของบริษัทฯ   ซึ่งอยู่ในระดับ
15.73 และ 16.61 ตามลำดับ  ทั้งนี้ เนื่องจาก สหการวิศวกรมีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับที่ต่ำกว่าบริษัทฯ อันเป็นไปตาม
ลักษณะธุรกิจของการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป ประกอบกับในปี 2550 มีโครงการหนึ่งของสหการวิศวกรที่ประสบผลขาด
ทุน (โครงการได้แล้วเสร็จและส่งมอบงานแล้ว) ทำให้ในปี 2550 สหการวิศวกร มีอัตรากำไรขั้นต้นเพียงร้อยละ 4.62   
แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ผลจากการรวมกิจการ และการมีนโยบายมุ่งเน้นการรับงานในธุรกิจปิโตรเคมี คาดว่าอัตรา
กำไรขั้นต้นของสหการวิศวกรจะปรับตัวสูงขึ้น
กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับ 96.44 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรจากการดำเนินงาน
61.60 ล้านบาท  แต่อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงจาก ร้อยละ 8.40 เป็นร้อยละ 6.16  สาเหตุเช่นเดียวกับการลด
ลงของอัตรากำไรขั้นต้นที่กล่าวข้างต้น
- กำไรสุทธิ
ในปี 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 95.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.9 ลดลงจากร้อยละ
6.9 ในปีก่อน   แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะกำไรสุทธิของเฉพาะบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 92.7 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิร้อยละ
8.6 อัตรากำไรสุทธิรวมลดลงเมื่อเทียบกับอัตรากำไรสุทธิจากงบเดี่ยว เนื่องจาก การพิจารณาไม่นำรายได้จากการประนี
ประนอมหนี้ที่สหการวิศวกรได้รับ 86.0 ล้านบาท มารวมในงบรวม  
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In Q2 2007, Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. reached a compromised settlement on damages filed
against a counterparty for losses arising from management work on a large-scale project involving the architecture,
aircraft parking apron and ground equipment construction project of Thai Airways International Plc.  Sahakarn
Wisavakorn Co., Ltd. had already booked losses on this project in 2005 (net profit that year was a loss of
Baht 120.51 million when this project was booked).  Under the settlement, Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
received a compensation of Baht 86.01 million booked as other income.  It should be noted, however, that
the share swap between the Company and Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. in April 2007 had taken this
compensation payment in consideration and was subsequently factored into the cost of the Company’s investment in
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.  The net amount after taxes of Baht 60.20 million was reflected by goodwill
in the consolidated financial accounts and was not included as revenue in the consolidated profit and loss
statement.
Other income of significance in the consolidated financial statements include:
• Profit contribution of Baht 5.03 million from investment in a joint venture businesses in which
Sahakarn held a stake, namely the Hydrotech-Sahakarn Joint Venture water treatment project for
the Mahasarakham city municipality, and SSP Joint Venture’s work on the Water Transmission Net
work Construction Phase II of the Prasae Project.  The latter was a three-party consortium with
Si Saeng Yothakarn (1979) Co., Ltd. holding 40%, Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. holding 40%,
and P.S.I. Engineering Co., Ltd. holding 20%.   
• Interest income of Baht 4.23 million
• Gain from debt settlement of Baht 10.95 million whereby Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. received
waivers on payables as part of the settlement of the aforementioned legal dispute.
• Other income of Baht 22.06 million for design work, project management, cost escalation provisions,
and accounting gains from tax discrepancies stemming from Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.’s com
pensation payment.
Cost of Goods Sold, Selling & Administrative Expenses
Significant cost components to the Company and subsidiaries in 2007 were raw materials, labor, and
service costs which amounted to Baht 1,356.66 million or 84.42% of total revenues.   Selling and administrative
expenses totaled Baht 111.70 million or 6.95% of total revenues, down from 7.29% the preceding year.  The
major components of selling and administrative expenses were salaries and remuneration to management
and employees.  The ratio of selling and administrative expenses to total revenues declined from a year
earlier owing to greater efficiency in streamlining staff-related expenses and management costs by reducing
overlapping functions and integrating the staff of the Company and its subsidiaries.
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. disposed some of its fixed assets, resulting in a loss of Baht 18.03
million from the disposal.  Further details are available in the section on financial status, subheading “assets”.
Profits
- Gross margins and operating profit
In 2007, consolidated gross profit was Baht 208.14 million, representing a gross profit margin of 13.30%
which narrowed compared to the preceding year and lower than the Company’s unconsolidated gross margin,
at 15.73% and 16.61%, respectively.  This is due to Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.’s gross margins being lower
than the Company itself which is consistent with the contractor business.  In addition, Sahakarn Wisavakorn
Co., Ltd. made a loss on one project undertaken in 2007 (the project has been completed and work already
transferred) which dampened its gross margin to just 4.62%.  Future profitability for Sahakarn Wisavakorn
Co., Ltd. should improve after the merger and more emphasis on securing work on petrochemical projects.
Consolidated operating profit was Baht 78.80 million, an increase from the net profit of Baht 61.60
million a year ago.  Net profit margin declined to 5.05%, from 8.40% a year ago.
- Net profit
Consolidated net profit for 2007 was Baht 95.9 million for a net profit margin of 5.9%, down from
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อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 และ 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และ 0.13 บาท คิด
เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ  51.43 และ 40.39 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ตามลำดับ  
และสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551  ได้มีมติเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิน
ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
- กำไรสุทธิประจำปี 2550 ของบริษัทฯ
92,659,915
บาท
-   จัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
4,632,996
บาท
-   จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
               
73,333,319
บาท
-   จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด                
8,148,147
บาท
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวบริษัทฯ จะจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นปันผล หรือคิดเป็น
อัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.28571 บาท (ศูนย์จุดสองแปดห้าเจ็ดหนึ่งบาท) โดยคำนวณมูลค่าจากราคาพาร์หุ้นละ
1.00 บาท รวมเป็นหุ้นปันผลจำนวนทั้งสิ้น 73,333,319 หุ้น กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงิน
ปันผล ณ วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นปันผลที่คำนวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้นน้อยกว่า
1 หุ้น ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทน กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551
โดยมีรายละเอียดการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผลดังนี้
1 มูลค่าเงินสดปันผล
0.03174 บาท/หุ้น
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย      0.00317 บาท/หุ้น       
เงินสดปันผลสุทธิ
0.02857 บาท/หุ้น         
2 มูลค่าหุ้นปันผล
0.28571 บาท/หุ้น
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย
0.02857 บาท/หุ้น
หุ้นปันผลรับสุทธิ
0.25714 บาท/หุ้น

3.  ฐานะทางการเงิน

เนื่องจาก   ณ สิ้นปี 2550 มีการรวมรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อย คือ สหการวิศวกร เข้ามาใน
ฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ดังนั้น การวิเคราะห์ฐานะการเงินในปี  2550 จะวิเคราะห์จากฐานะการเงิน
รวมเป็นหลัก  
สินทรัพย์
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,028.65 ล้านบาท ประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 59.45 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 40.55  รายการหลักของสินทรัพย์ได้แก่ ลูกหนี้การค้า
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน ค่านิยมในการรวมกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
- ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้การค้าสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2550 ปรากฏจำนวน 177.67 ล้านบาท การจัดการบริหาร
ลูกหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จาก ยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าแยกตาม
อายุหนี้ที่คงค้าง ประกอบด้วยลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระร้อยละ 66.79 ลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ร้อยละ
24.63 และที่เหลือร้อยละ 8.58  เป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน         
- รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
ตามปกติของงานก่อสร้าง รายได้จะได้รับเป็นงวด ๆ ตามความคืบหน้าของงาน (Percentage of Completion)
ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมีรายได้บางส่วนที่บันทึกตามบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้เรียกชำระจากผู้ว่าจ้างเนื่อง
จากยัง ก่อสร้างและติดตั้งไม่ถึงจุดที่จะทำการเรียกชำระได้ตามข้อกำหนดในสัญญา (Milestone Collection) ซึ่งจะต้องมี
การทำงานให้ถึงจุดที่กำหนดก่อนจึงจะสามารถส่งใบเรียกเก็บเงินได้ ซึ่งหลังจากนั้นรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระจะกลาย
เป็นลูกหนี้การค้าแทน ซึ่งยอดรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2550 เท่ากับ 82.30 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของสินทรัพย์รวม
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6.9% a year ago.  Viewed in isolation, the Company itself earned a net profit of Baht 92.7 million, a net
profit margin of 8.6%.  Consolidated net profit margin was lower than the unconsolidated figure because the
Baht 86.0 million compensation that Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. received from the debt settlement was
excluded from the consolidated accounts.

Return to Shareholders

The Company paid out dividends for operations in the financial years 2005 and 2006 of Baht 0.10
and Baht 0.13, respectively.  This was equivalent to dividend payout ratios of 51.43% and 40.39% of the
net profit after taxes and required reserves, respectively.  For the operations of 2007, the Board of Directors’
Meeting No. 4/2008 held on 19 March 2008, had a resolution to propose the 2008 Annual General Meeting
of Shareholders to consider and approve the retaining of the net profit for legal reserve and dividend payment for the operation year 2007 as following details:
- 2007 Net profit of the Company
92,659,915 Baht
-  Allocating 5 per cent of net profit for legal reserve
4,632,996 Baht
-  Stock dividend
73,333,319 Baht
-  Cash dividend
                8,148,147 Baht
According to the dividend payment, the Company will pay in form of the stock dividend in the ratio of
7 existing shares to 2 new shares or equivalent to the dividend payment of Baht 0.28571 (zero point two
eight five seven one Baht) per share calculating from its par value at 1 Baht per share or equivalent to
the totaling of 73,333,319 Baht. The registered book will be closed for the rights of dividend receiving on 4
April 2008 at 12.00 p.m. However, in the event that calculation of the stock dividend containing any fraction
less than 1.00 share, the dividend shall be paid as a cash dividend. The Company indicated the dividend
payment date within 23 May 2008 which details of the stock and cash dividend are as follows:
1. Cash dividend 0.03174 Baht/Share
Withholding tax       0.00317
Baht/Share       
Net cash dividend
0.02857
Baht/Share         
2. Stock dividend
0.28571
Baht/Share
Withholding tax     0.02857
Baht/Share
Net stock dividend 0.25714
Baht/Share

3.  Financial Status

Since the assets and liabilities of Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. was consolidated into the financial
statements of the Company as of the end of 2007, the analysis of financial status in 2007 will therefore
focus on the consolidated financial statements.
Assets
Consolidated assets amounted to Baht 1,028.65 as of 31 December 2007, comprising current assets of
Baht 59.45 million and long term assets of Baht 40.55 million.  Major asset items include accounts receivables,
unbilled receivables, bank deposits pledged as collateral, goodwill from merger, land, building and equipment
and advanced deposits for project development.
- Accounts Receivables - Net
Consolidated net accounts receivables totaled Baht 177.67 million at the end of 2007.  The management of the payables of the Company and its subsidiaries remains efficient, evident by the aging of receivables outstanding which shows current receivables at 66.79%, the portion overdue no more than 3 months
at 24.63%, and the portion due over 3 months at 8.58%.
- Unbilled Receivables
Normally, revenue from construction projects is recognized by the percentage of completion method;
therefore, the Company shall have some of the revenue that have been recognized under the accounting
standard but have not been billed under the conditions set forth in the contracts. Most contracts specify the
milestone collection where the Company shall complete the jobs under each milestone before issuing an
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- เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
เป็นส่วนเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากประจำทีใ่ ช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชือ่ ทีใ่ ช้ในการดำเนินธุรกิจ
ตามสัดส่วนที่สถาบันการเงินกำหนด   จำนวนรวม 163.09 ล้านบาท ทั้งในรูปวงเงินกู้เพื่อใช้เงินทุนหมุนเวียน และรูป
วงเงินกู้เพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Finance)   
- ค่าความนิยมในการรวมกิจการ
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ เกิดขี้นจากการที่บริษัทฯ เข้าซื้อสหการวิศวกรในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนของสหการวิศวกร และเนื่องจากการกำหนดอัตราส่วนในการแลกหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับสหการวิศวกร ได้มี
การพิจารณาคำนึงถึงโอกาสที่สหการจะได้รับค่าชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว จึงได้นำรายได้เงินชดเชยจากการประนอม
หนี้(สุทธิจากภาษีเงินได้) 60.2 ล้านบาท มาหักออกจากมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย  และเกิดค่าความนิยม มูลค่า 117.2
ล้านบาท ปรากฏในงบดุลรวมของบริษัทฯ โดยค่าความนิยมจะถูกตัดจำหน่ายภายในระยะเวลา 10 ปี หรือปีละ 11.7
ล้านบาท หรือไตรมาสละ 2.9 ล้านบาท  เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปีนี้เป็นต้นไป  ค่าความนิยมตัดจำหน่ายได้รวมอยู่
ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนรวม
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าหุ้นเพิ่มทุนของ TRC ที่ออกเพื่อแลกกับหุ้นของสหการ- สุทธิ
หัก มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของสหการ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2550
รายได้ค่าชดเชยจากการประนอมหนี้ของสหการวิศวกร (สุทธิจากภาษีเงินได้)
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ
หัก  ค่าตัดจำหน่ายไตรมาส 2 ถึง 4
(รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของงบการเงินรวม)
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ สุทธิ ณ สิ้นปี 2550

277.40
(100.04)
(60.20)
117.16
(8.09)
109.07

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิปรากฏยอด 95.17 ล้านบาท ในปีนี้ มีการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวร 32.46 ล้านบาท
ประกอบด้วยการลงทุนในอาคารระหว่างก่อสร้าง เพื่อก่อสร้าง Fabrication Shop ที่อำเภอภูตาหลวง จังหวัดชลบุรี 12.87
ล้านบาท เครื่องมือและอุปกรณ์ 9.04 ล้านบาท ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า 4.67 ล้านบาท เครื่องตกแต่งติดตั้งและ
เครื่องใช้สำนักงาน 4.31 ล้านบาท และยานพาหนะ 1.60 ล้านบาท   และมีการพิจารณาตัดจำหน่ายสินทรัพย์ 18.30
ล้านบาท เนื่องจากสหการวิศวกรได้รับโอนอุปกรณ์ก่อสร้างมาจากเจ้าหนี้ผู้รับเหมารายหนึ่ง และผู้รับเหมารายดังกล่าว
ไม่สามารถก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาก่อสร้าง แต่เนื่องจากไม่มีหลักฐานในกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ และผู้บริหารเห็น
ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวไม่มีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน จึงพิจารณาตัดจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิออกจากบัญชีทั้งจำนวน 17.40
ล้านบาท   รวมอยู่ในขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ส่วนที่เหลือ 0.90 ล้านบาทเป็นการตัดจำหน่ายอาคาร
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน
- เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
สหการวิศวกรมีการให้เงินสนับสนุนในลักษณะของเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทแห่งหนึ่งในกัมพูชา ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุน
ระหว่างนักลงทุนชาวไทยและกัมพูชา  เพื่อการพัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสตึงนัม  จำนวน 38.25
ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขให้สหการวิศวกรสามารถแปลงเป็นทุนในบริษัทดังกล่าว หรือแปลงเป็นเงินให้กู้ยืม ภายในปี 2551
และสามารถขยายระยะเวลาการใช้สิทธิไปได้อีกหนึ่งปี   โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ส่วนพัฒนาโครงการและการ
ลงทุนอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ และหาผู้ร่วมทุน
หนี้สิน และแหล่งที่มาของเงินทุน
จากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะอยู่ในรูปของเจ้าหนี้การค้า ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึง
กำหนดชำระ เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
ในปี 2550 ได้มีการรวมหนี้สินของบริษัทย่อยเข้ามาในงบการเงินรวม ปรากฏรายการที่สำคัญคือ หนี้สินจากการประนี
ประนอมหนี้จากการเข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้การค้า สำหรับโครงการที่สหการวิศวกรได้ฟ้องร้อง
ให้บริษัทแห่งหนึ่งชดใช้ค่าเสียหายจากขาดทุนจากโครงการที่บริษัทดังกล่าวเป็นผู้บริหารโครงการ   โดยสหการวิศวกรได้
รับการยกหนี้จากเจ้าหนี้รายหนึ่งเป็นจำนวน 10.95 ล้านบาท และยังคงเหลือหนี้สินที่เกิดจากการประนอมหนี้รวม 27.15
ล้านบาท   เป็นส่วนที่ต้องชำระในปี 2551 16.45 ล้านบาท และที่เหลือเป็นหนี้ระยะยาว  
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invoice which then turns an unbilled receivable into an accounts receivable. The Company’s unbilled receivables at the end of 2007 stood at Baht 82.30 million, or 8.00% of total consolidated assets.
- Bank Deposits Pledged as Collateral
These savings and current accounts are pledged as collateral for loans extended to the business, at
portions required by the respective financial institutions.  The Baht 163.09 million includes revolving credit for
working capital as well as project finance loans.
- Goodwill from Merger
Goodwill resulted from the Company having acquired Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. at a price exceeding the fair value of the latter.  Furthermore, the determination of the ratio of the equity swap between the
shares of the Company and the shares of Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. had taken into consideration the
prospects of Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. receiving compensation for the settlement of a dispute.  The
Baht 60.2 million compensation (after tax) received from this debt settlement was deducted from the sum
of investment in the subsidiary, resulting in a goodwill of Baht 117.2 million appearing in the consolidated
balance sheet.  This goodwill will be amortized over 10 years at Baht 11.7 million per annum or Baht 2.9
million per quarter, as of Q2 of this year onwards.  Amortization of goodwill is expensed under administrative
expenses in the consolidated profit and loss statement.

Capital increase of TRC issued for the share swap with Sahakarn Wisavakorn
Less:    Net assets of Sahakarn Wisavakorn as of Q1 2007
Compensation received from Sahakarn Wisavakorn’s debt settlement case (after tax)

(Million Baht)
277.40
(100.40)
(60.20)
117.16

Goodwill from merger
Less:   Amortization during Q2-Q4
(included in selling general and administrative expenses of the consolidated accounts) (8.09)
Goodwill from merger, net as of the end of 2007
109.07
- Land, Building and Equipment
Land, building and equipment stood at Baht 95.17 million.  This year, there was investment in the
purchase of fixed assets amounting to Baht 32.46 million, comprising a building during construction to be
used as a fabrication shop in Amphur Luang, Chonburi Province, at Baht 12.87 million, tools and equipment
at Baht 9.04 million, renovation of rented property at Baht 4.67 million, office furnishings and equipment at
Baht 4.31 million, and vehicles at Baht 1.60 million.  Also included was Baht 18.30 million for write-off of
assets which were construction equipment that Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. was given ownership from
a certain contractor.  That contractor was unable to build to the required specifications and in the absence
of ownership evidence to the assets, the management did not expect to recover its value and decided to
write-off the amount from the accounts at Baht 17.40 million.  This is shown as loss from disposal of fixed
asset.  The remaining Baht 0.90 million were write-offs of office premises, furnishings and supplies.
- Advanced Deposit for Project Development
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. had advanced a Baht 38.25 million deposit for a project in Cambodia
which is a Thai-Cambodian joint venture in a hydroelectric power plant called Stung Nam.  Provisions are
available to convert this sum into shares of this joint venture or transform it into a credit loan in 2008, with
these rights extendable by another year.  This project involves the site earmarked for development, and  
currently undergoing feasibility studies and seeking investment partners.
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดหาเงินทุนโดยใช้เงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียน กล่าวคือ ใช้เครดิตที่ได้จากเจ้าหนี้การ
ค้าเพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องลงทุนในลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น นอกจากนี้ยังอาศัยเงินทุนจาก
ส่วนของผู้ถือหุ้น และจากเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ การกู้ยืมเงินเพื่อการบริหารงานโครงการของบริษัทฯ   มักเป็นการ
กู้ยืมระยะสั้นในลักษณะ Project Finance ซึ่งมีหลักประกันเป็นเงินฝากประจำค้ำวงเงิน ซึ่งจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ ทำให้มีสถาบันการเงินเข้ามาเสนอบริการสินเชื่อให้
กับบริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไขด้านอัตราค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และสัดส่วนเงินฝากค้ำ
ประกันที่ลดลง  และสำหรับบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ก็ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ประมูลงานจากหน่วยงาน
ราชการ และสำหรับโครงการทั่วไปจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในปี 2550 ช่วยสนับสนุนให้ด้านการจัดหาเงินทุนในการ
บริหารและดำเนินโครงการ
หลังการได้มาซึ่งสหการวิศวกรเป็นบริษัทย่อย ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในภาพรวมสูงขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน
คือ เพิ่มขึ้นจาก 0.65 เท่าเป็น 0.72 เท่า ทั้งนี้ เนื่องจาก สหการวิศวกรมีโครงสร้างของหนี้สินต่อทุนในระดับที่สูงกว่า
บริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเงินทุนของสหการวิศวกร ได้มีปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นลำดับ โดย ณ สิ้นปี
2548 2549 และ 2550 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 11.17 เท่า 6.52 เท่า และ 1.65 เท่าตามลำดับ
(หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

ปี 2550 (งบการเงินรวม)
335.83
(56.58)
(184.22)
(95.03)
39.49
134.52

ปี 2549
(140.50)
(40.20)
(10.10)
(190.81)
230.30
39.49

ในปี 2550 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน เท่ากับ 335.83 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ และลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้างเพิ่มขึ้น   รวมถึงการลดลงของเงินรับล่วงหน้า  
จากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้างซึง่ เป็นไปตามการเพิม่ ขึน้ ของโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ และความคืบหน้าในการก่อสร้างของ
แต่ละโครงการที่เพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 56.58 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ที่
ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามการขยายตัวของธุรกิจ   และการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวร
และการให้ความสนับสนุนทางการเงินในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำสตึงนัมในรูปเงินทด
รองจ่ายที่ได้กล่าวมาแล้ว
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 184.22 ล้านบาท บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2549
จำนวน 19.50 ล้านบาท และมีการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 140.07 ล้านบาท  
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในปีนี้ อยู่ที่ 38 วัน ลดลงจากปีก่อนที่ 60 วัน (เฉพาะของบริษัทฯ)  
เนื่องจาก ความมีประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้  ส่วนระยะเวลาชำระหนี้อยู่ที่ระดับใกล้เคียงกัน คือ 36 วัน   บริษัทฯ  
มีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 2.06 เท่า เป็น 1.46 เท่า และ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ระดับ 0.75 เท่า
ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 1.21 เท่า เนื่องจาก สหการวิศวกรมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวนมาก จากเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อไปลง
ทุนในโครงการต่าง ๆ และจากเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
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Liabilities and Sources of Funding

The typical nature of the business means that the Company’s liabilities consist mostly of accounts
payables, construction costs not yet due, deposit guarantees payable, advanced deposits on contracts, and
other payables due.  In 2007, the liabilities of subsidiaries were consolidated into the financial statements.  
Significant items include liabilities related to the debt settlement made with business counterparts whereby
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. had demanded compensation for losses on a project in which the counterparty
was managing.  Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. was waived a Baht 10.95 million payable from one creditor
and had Baht 27.15 million payables outstanding from the settlement agreement.  The amount due in 2008
stands at Baht 16.45 million and the remainder are long term.
The Company and its subsidiaries obtain funding from revolving sources such as suppliers’ credit to
finance its receivables and other current assets.  In addition, shareholders’ equity and loans from
commercial banks provide funding for the Company’s operations, mostly via long term loans or project
finance loans which require fixed deposits pledged as collateral.  Our continued strong performance and
status as listed company has enabled us to attract a large number of financial institutions willing to provide
financing to the Company and its subsidiaries.  This has been beneficial towards fee negotiations, interest
rates, and reducing the level of pledge required as collateral.  In 2007, Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. also
received a commercial bank credit line to support its ability to bid government as well as other projects.
The acquisition of Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. as a subsidiary of the Company resulted in the debt to
equity ratio rising slightly over the previous year, from 0.65x to 0.72x as Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.’s
debt-to-equity was higher than that of the Company.  However, Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.’s debt
structure continuously showed marked improvements.  Its debt-to-equity at the end of 2005, 2006, and 2007
declined from 11.17x, 6.52x, and 1.65x respectively.
(Million Baht)

Liquidity

Net cash flows from (used in) operating activities
Net cash flows used in investing activities
Net cash flows from (used in) financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalent
Beginning cash and cash equivalent
Ending cash and cash equivalent

2007
(Consolidated)
335.83
(56.58)
(184.22)
(95.03)
39.49
134.52

2006
(140.50)
(40.20)
(10.10)
(190.81)
230.30
39.49

In 2007, net cash from operations stood of Baht 335.83 million was due to increases in accounts
receivables, unbilled receivables, and deposit guarantee receivables.  This includes decreases in advanced
receipts from clients which is typical of increases in new construction contracts and further progress on each
construction project.
Net cash used in investing activities of Baht 56.58 million was due to increases in bank deposits
pledged as collateral as credit lines increased along with the scale of the business, as well as investments
in fixed assets and support for the aforementioned feasibility project of the hydroelectric power plant Stung
Nam in the form of an advanced deposit.
Net cash used in financing activities of Baht 184.22 million stemmed from dividend payment of Baht
19.50 million for the operations in 2006 and repayment of short-term loans of Baht 140.07 million.
Average debt collection for the Company and its subsidiaries stood at 38 days, down from 60 days (unconsolidated
basis) due to efficient debt collection.  Debt payment stood at a similar level of 36 days.  The current ratio
declined from 2.06 times to 1.46 times while the quick ratio declined from 1.21x to 0.75x since Sahakarn
Wisavakorn Co., Ltd. had considerable current liabilities arising from short-term loans for projects, accounts
payables, and notes payables.
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด
(มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วน
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามิได้ตรวจ
สอบงบการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกันสองแห่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อ 10 งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัทฯได้รวมเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 5
ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรของกิจการที่ควบคุมร่วมกันสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจำนวน 5 ล้านบาท งบการเงินของ
กิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งเสนอรายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยข้าพเจ้าได้รับรายงาน
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั้น และรายงานของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวซึ่งรวม
อยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯได้ถือตามรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การ
ตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผย   ข้อมูลในงบการเงิน
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ผลการดำเนินงาน
รวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ในระหว่างไตรมาสที่สองของปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท
สหการวิศวกร จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยจ่ายชำระค่าหุ้นดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทฯ

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2551
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Report of Independent Auditor

To the Shareholders of TRC Construction Public Company Limited
I have audited the accompanying consolidated balance sheet of TRC Construction Public Company
Limited and its subsidiaries as at 31 December 2007, the related consolidated statements of income, changes
in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and the balance sheets of TRC Construction
Public Company Limited as at 31 December 2007 and 2006, the related statements of income, changes in
shareholders’ equity and cashflows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Company’s management as to their correctness and the completeness of the presentation. My
responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audits. I did not audited
the financial statements of two jointly controlled entities as discussed in Note 10 to the financial statements.
The consolidated financial statements of the Company as at 31 December 2007 included investments in these
jointly controlled entities accounted for under the equity method amounting to Baht 5 million, and share of
income of the jointly controlled entities for the year then ended amounting to Baht 5 million. The financial
statements of these jointly controlled entities were audited by other auditors, whose reports with unqualified
opinions have been furnished to me, and my audit report insofar as it relates to the amounts included in
the consolidated financial statements of the Company in relation to these jointly controlled entities is based
solely on the reports of the other auditors.
I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that
I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free
of material misstatement.  An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and
disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.
I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion.
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of TRC Construction Public Company Limited and subsidiaries as at 31 December
2007, the consolidated results of their operations and consolidated cash flows for the year then ended, and
the financial position of TRC Construction Public Company Limited as at 31 December 2007 and 2006, the
results of its operations and cash flows for the years then ended in accordance with generally accepted
accounting principles.
Without qualifying my opinion on the above financial statements, I draw attention to the matter as discussed
in Note 5 to the financial statements. During the second quarter of this year, the Company acquired 99.99
percent of Sahakarn Wisavakorn Company Limited by issuing additional shares of the Company.

		

Sophon Permsirivallop
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3182

Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 26 February 2008
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ         2550           2550            2549

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผรู้ บั เหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
งานระหว่างก่อสร้าง
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับจากกิจการ
  ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
รวมสินทรัพย์				

134,524,245
177,670,378
82,302,889
43,446,534
42,467,756
6,825,507

65,798,658
139,430,722
53,158,066
31,855,416
17,938,015
2,942,652

39,494,149
150,082,659
108,098,772
13,087,034
2,828,436
764,963

6
6
15
11

51,144,991
7,521,758
31,364,347
87,475
34,160,857
611,516,737

40,569,852
10,317,217
87,475
4,625,367
366,723,440

4,766,681
5,415,982
324,538,676

9
10
12
2.2
13
14
16

5,027,598
163,091,140
109,071,416
95,169,615
1,768,445
38,252,955
4,755,274
417,136,443
1,028,653,180

277,399,867
68,769,303
56,901,070
1,108,445
1,228,710
405,407,395
772,130,835

51,377,533
31,619,303
99,236
1,168,320
84,264,392
408,803,068

6, 7
6, 8
6, 8
8

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS
AS AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006

(Unit: Baht)

Consolidated
financial statements Separate financial statements
Note         2007          2007            2006
ASSETS
Current assets
Cash and cash equivalents
6, 7
Trade accounts receivable
6, 8
Unbilled receivable
Accounts receivable - retention under
6, 8
construction contracts
Advances paid to subcontractors under
construction contracts			
8
Construction in progress			
Short-term loans and interest receivable
6
from related parties			
6
Other receivable - related parties
15
Withholding tax deducted at source		
11
Investment in associate			
Other current assets			
Total current assets			
Non-current assets			
9
Investment in subsidiary			
10
Investments in jointly controlled entities
12
Restricted bank deposits			
2.2
Goodwill, net
13
Property, plant and equipment, net
14
Intangible assets, net
Advance payment for project development 16
Other non-current assets			
Total non-current assets			
TOTAL ASSETS			

134,524,245
177,670,378
82,302,889

65,798,658
139,430,722
53,158,066

39,494,149
150,082,659
108,098,772

43,446,534

31,855,416

13,087,034

42,467,756
6,825,507

17,938,015
2,942,652

2,828,436
764,963

51,144,991
7,521,758
31,364,347
87,475
34,160,857
611,516,737

40,569,852
10,317,217
87,475
4,625,367
366,723,440

4,766,681
5,415,982
324,538,676

5,027,598
163,091,140
109,071,416
95,169,615
1,768,445
38,252,955
4,755,274
417,136,443
1,028,653,180

277,399,867
68,769,303
56,901,070
1,108,445
1,228,710
405,407,395
772,130,835

51,377,533
31,619,303
99,236
1,168,320
84,264,392
408,803,068

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ         2550            2550           2549

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
17
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
6, 18
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
8
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
6, 8
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
19
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
20
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินจากการประนีประนอมหนี้ส่วนที่ถึงกำหนด
21
ชำระภายในหนึ่งปี
22
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
20
  จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หนีส้ นิ จากการประนีประนอมหนี้ - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ
21
  กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน				
รวมหนี้สิน				

21,000,000
207,329,393
22,035,961
12,597,888
20,611,045
41,095,354
20,158,856

80,102,550
16,718,063
12,597,888
6,433,327
22,213,260
-

19,929,600
62,156,517
3,869,599
2,463,284
34,517,141

2,977,790

2,977,790

2,608,683

16,451,358
53,225,141
417,482,786

33,859,147
174,902,025

31,735,196
157,280,020

2,198,992

2,198,992

4,549,656

10,697,344
12,896,336
430,379,122

2,198,992
177,101,017

4,549,656
161,829,676

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS (Continued)
AS AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006

(Unit: Baht)

Consolidated
financial statements Separate financial statements
Note       2007          2007            2006
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY		
Current liabilities
17
Short-term loans from financial institutions
Trade accounts payable and notes payable		 6, 18
Unbilled payable
8
Unearned construction revenue
Accounts payable - retention under
construction contracts			
6, 8
Advances received from customers under
construction contracts			
Short-term loan from other person			 19
Current portion of liabilities under hire purchase
20
  and financial lease agreements
Current portion of liabilities from composition
21
of debt			
22
Other current liabilities			
Total current liabilities			
Non-current liabilities			
Liabilities under hire purchase and financial
lease agreements 			
20
- net of current portion			
Liabilities from composition of debt			
21
- net of current portion			
Total non-current liabilities			
TOTAL LIABILITIES

21,000,000
207,329,393
22,035,961
12,597,888
20,611,045

80,102,550
16,718,063
12,597,888
6,433,327

19,929,600
62,156,517
3,869,599
2,463,284

41,095,354

22,213,260

34,517,141

20,158,856

-

-

2,977,790

2,977,790

2,608,683

16,451,358
53,225,141
417,482,786

33,859,147
174,902,025

31,735,196
157,280,020

2,198,992

2,198,992

4,549,656

10,697,344
12,896,336
430,379,122

2,198,992
177,101,017

4,549,656
161,829,676

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
    หมายเหตุ     2550            2550           2549

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
  ทุนจดทะเบียน
    หุน้ สามัญ 256,666,667 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
      (2549: หุ้นสามัญ 154,500,000 หุ้น
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
  ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    หุน้ สามัญ 256,666,615 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
  (2549: หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำไรสะสม
  จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
  ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 					
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				

23
256,666,667

256,666,667

154,500,000

256,666,615
190,384,896

256,666,615
190,384,896

150,000,000
22,155,000

9,859,124
141,363,423
598,274,058
1,028,653,180

9,859,124
138,119,183
595,029,818
772,130,835

5,226,128
69,592,264
246,973,392
408,803,068

23

23
24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS (Continued)
AS AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006

(Unit: Baht)

Consolidated
financial statements Separate financial statements
Note       2007           2007          2006
Shareholders’ equity
Share capital			
Registered 			
    256,666,667 ordinary shares of Baht 1 each
      (2006: 154,500,000 ordinary shares of
        Baht 1 each)
Issued and fully paid-up 			
    256,666,615 ordinary shares of Baht 1 each
      (2006: 150,000,000 ordinary shares of
        Baht 1 each)
Share premium			
Retained earnings			
    Appropriated - statutory reserve
    Unappropriated
Total shareholders’ equity			
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

23
256,666,667

256,666,667

154,500,000

256,666,615

256,666,615

150,000,000

23

190,384,896

190,384,896

22,155,000

24

9,859,124
141,363,423
598,274,058
1,028,653,180

9,859,124
138,119,183
595,029,818
772,130,835

5,226,128
69,592,264
246,973,392
408,803,068

23

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
    หมายเหตุ     2550            2550           2549
รายได้					
รายได้จากการขายและให้บริการ
6, 8
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 10
ดอกเบี้ยรับ
กำไรจากการประนีประนอมหนี้
21
รายได้อื่น
รวมรายได้					
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายและให้บริการ
6
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
13
รวมค่าใช้จ่าย					
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
26
กำไรสุทธิสำหรับปี					
					
กำไรต่อหุ้น					
27
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
  กำไรสุทธิ
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		

			

1,564,798,602 1,070,417,176
733,297,637
5,028,638 		
- 		
4,226,618
1,748,575
1,545,581
10,950,783
22,059,843
5,914,570
2,022,281
1,607,064,484 1,078,080,321
736,865,499
1,356,657,684
111,111,220
18,031,241
1,485,800,145
121,264,339
(500,317)
(24,859,867)
95,904,155

892,623,118
67,694,889
42,577
960,360,584
117,719,737
(199,955)
(24,859,867)
92,659,915

617,958,313
53,736,665
671,694,978
65,170,521
(615,215)
(13,736,585)
50,818,721

0.43

0.41

0.34

223,643,800

223,643,800

150,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
INCOME STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2007 AND 2006

(Unit: Baht)

Consolidated
financial statements Separate financial statements
Note       2007          2007           2006
Revenues
6, 8
Sales and services income			
Share of income from investments in 		
10
  jointly controlled entities
Interest income			
21
Gain from debt composition			
Other income			
Total revenues			
Expenses			
6
Cost of sales and services			
Selling and administrative expenses			
13
Loss from write-off of fixed assets
Total expenses			
Income before interest expense and
corporate income tax			
Interest expense			
26
Corporate income tax			
Net income for the year			
			
27
Earnings per share			
Basic earnings per share			
  Net income
			
Weighted average number of ordinary shares
  (Shares)

1,564,798,602

1,070,417,176

733,297,637

5,028,638
4,226,618
10,950,783
22,059,843
1,607,064,484

1,748,575
5,914,570
1,078,080,321

1,545,581
2,022,281
736,865,499

1,356,657,684
111,111,220
18,031,241
1,485,800,145

892,623,118
67,694,889
42,577
960,360,584

617,958,313
53,736,665
671,694,978

121,264,339
(500,317)
(24,859,867)
95,904,155

117,719,737
(199,955)
(24,859,867)
92,659,915

65,170,521
(615,215)
(13,736,585)
50,818,721

0.43

0.41

0.34

223,643,800

223,643,800

150,000,000

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

(หน่วย: บาท)

		
งบการเงินรวม					
				
กำไรสะสม			
		 ทุนเรือนหุ้นที่ออก
ส่วนเกิน
จัดสรรแล้ว -				
หมายเหตุ และชำระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
เพิ่มทุนเพื่อจ่ายชำระเงินลงทุน
     ในบริษัทย่อย
กำไรสุทธิสำหรับปี
สำรองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

23
- 24
30

150,000,000

22,155,000

5,226,128

106,666,615
256,666,615

168,229,896

95,904,155
4,632,996
9,859,124

190,384,896

69,592,264 246,973,392
-

274,896,511
95,904,155
-4,632,996
-19,500,000 -19,500,000
141,363,423 598,274,058

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หน่วย: บาท)
		
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
				
กำไรสะสม			
		 ทุนเรือนหุ้นที่ออก
ส่วนเกิน
จัดสรรแล้ว -				
หมายเหตุ และชำระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
กำไรสุทธิสำหรับปี
สำรองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
เพิ่มทุนเพื่อจ่ายชำระเงินลงทุน
     ในบริษัทย่อย
กำไรสุทธิสำหรับปี
สำรองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

150,000,000
22,155,000
2,685,192
36,314,479 211,154,671
50,818,721 50,818,721
24
2,540,936
-2,540,936
30
-15,000,000 -15,000,000
150,000,000
22,155,000
5,226,128
69,592,264 246,973,392
								
150,000,000
22,155,000
5,226,128
69,592,264 246,973,392
								
		
23
106,666,615
168,229,896
274,896,511
92,659,915 92,659,915
24
4,632,996
-4,632,996
30
-19,500,000 -19,500,000
256,666,615
190,384,896
9,859,124
138,119,183 595,029,818

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2007 AND 2006
(Unit: Baht)

				 Consolidated financial statements				
				
Retained earnings			
		 Issued and paid-up		
Appropriated -		
Note		
share capital Share premium statutory reserve Unappropriated Total
Balance as at 1 January 2007
Increase in share capital for
investment in subsidiary
Net income for the year
Statutory reserve
Dividend paid
Balance as at 31 December 2007

150,000,000
22,155,000
5,226,128
69,592,264 246,973,392
								
23
106,666,615
168,229,896
274,896,511
95,904,155 95,904,155
24
4,632,996
(4,632,996)
30
(19,500,000) (19,500,000)
256,666,615
190,384,896
9,859,124
141,363,423 598,274,058

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2007 AND 2006

(Unit: Baht)

				 Separate financial statements				
				
Retained earnings			
		 Issued and paid-up		
Appropriated -		
Note		
share capital Share premium statutory reserve Unappropriated Total
Balance as at 1 January 2006
Net income for the year
Statutory reserve
Dividend paid
Balance as at 31 December 2006
Balance as at 1 January 2007
Increase in share capital for
investment in subsidiary
Net income for the year
Statutory reserve
Dividend paid
Balance as at 31 December 2007

150,000,000
22,155,000
2,685,192
36,314,479 211,154,671
50,818,721 50,818,721
24
2,540,936
(2,540,936)
30
(15,000,000) (15,000,000)
150,000,000
22,155,000
5,226,128
69,592,264 246,973,392
								
150,000,000
22,155,000
5,226,128
69,592,264 246,973,392
								
23
106,666,615
168,229,896
274,896,511
92,659,915 92,659,915
24
4,632,996
(4,632,996)
30
(19,500,000) (19,500,000)
256,666,615
190,384,896
9,859,124
138,119,183 595,029,818

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
     2550            2550           2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:				
กำไรสุทธิสำหรับปี
ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   สุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน:   กำไรจากการประนีประนอมหนี้
  รายได้ค่าชดเชยจากการประนีประนอมหนี้
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
  (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
  (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
  ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
  ตัดจำหน่ายลูกหนี้เงินทดรอง
  ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
  และหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
  ลูกหนี้การค้า
  รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
  ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
  เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
  งานระหว่างก่อสร้าง
  ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
  ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
  ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
  รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
					
							
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



95,904,155

92,659,915

50,818,721

(10,950,783)
(25,801,835)
27,454,297
212,403
2,200,461
18,031,241
3,295,259
(5,028,638)

7,156,586
212,403
(217,038)
42,577
-

4,827,909
(123,594)
(21,956)
-

105,316,560

99,854,443

55,501,080

85,852,127
195,229,897
7,823,520
(1,655,169)
8,564,814
(7,521,758)
5,137,463
10,444,959
(790,969)

10,418,016
54,940,706
(18,768,382)
(15,109,579)
(2,177,689)
790,616
(5,550,536)
(60,390)

(57,804,357)
(37,237,900)
(9,351,200)
(569,334)
(6,541,850)
(493,284)

(3,234,083)
18,166,362
(102,060,026)
12,597,888
1,958,227
335,829,812

17,967,551
12,848,464
(12,303,881)
12,597,888
5,445,548
160,892,775

(84,472,947)
(2,898,366)
(6,569,829)
9,934,180
(140,503,807)
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TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
CASH FLOW STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2007 AND 2006

(Unit: Baht)

Consolidated
financial statements Separate financial statements
Note       2007          2007           2006
Cash flows from operating activities:
95,904,155
Net income for the year
Adjustments to reconcile net income to net cash
  provided by (paid from) operating activities: (10,950,783)
Gain from debt composition			
(25,801,835)
Revenue from compensation claim		
27,454,297
    Depreciation and amortisation
212,403
    Unrealised (gain) loss on exchange rate
2,200,461
    (Gain) loss on disposal of fixed assets
18,031,241
    Write-off of fixed assets
3,295,259
		 Write-off of advance receivable			
(5,028,638)
Share of income from investments in jointly
		 controlled entities 				
Income from operation before changes in operating
105,316,560
assets and operating liabilities			
Decrease (increase) in operating assets
85,852,127
		 Trade accounts receivable			
195,229,897
Unbilled receivable
Accounts receivable - retention under
7,823,520
		
construction contracts				
Advance paid to subcontractors under
(1,655,169)
		
construction contracts				
8,564,814
		 Construction in progress				
(7,521,758)
		 Other receivable - related parties		
5,137,463
		 Other current assets				
10,444,959
		 Withholding tax deducted at source		
(790,969)
		 Other non-current assets			
Increase (decrease) in operating liabilities
(3,234,083)
		 Trade accounts payable and notes payable
18,166,362
Unbilled payable
Advances received from customers under
(102,060,026)
		
construction contracts				
12,597,888
Unearned construction revenue
1,958,227
		 Other current liabilities				
335,829,812
  Net cash from (used in) operating activities
			
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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92,659,915

50,818,721

7,156,586
212,403
(217,038)
42,577
-

4,827,909
(123,594)
(21,956)
-

99,854,443

55,501,080

10,418,016
54,940,706

(57,804,357)
(37,237,900)

(18,768,382)

(9,351,200)

(15,109,579)
(2,177,689)
790,616
(5,550,536)
(60,390)

(569,334)
(6,541,850)
(493,284)

17,967,551
12,848,464

(84,472,947)
(2,898,366)

(12,303,881)
12,597,888
5,445,548
160,892,775

(6,569,829)
9,934,180
(140,503,807)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
      2550            2550           2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจาก
  กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายในการลงทุนในบริษัทร่วม
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันและบุคคลอืน่ ลดลง
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
จ่ายเงินปันผล
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
		
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม: เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับ:   ดอกเบี้ยจ่าย
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย:   ซือ้ สินทรัพย์จากการทำสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงิน
  ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน
  ซื้อบริษัทย่อยโดยจ่ายชำระเป็นหุ้นเพิ่มทุน
  (หมายเหตุ 2.2 และ 5)
  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
  จ่ายชำระเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันโดยการ
    หักกลบลูกหนี้เงินทดรอง

(13,450,197)

(17,391,770)

(19,073,444)

(51,144,991)
65,115,910
(87,475)
(38,252,955)
12,674,990
(30,241,540)
(1,193,963)
(56,580,221)

(40,569,852)
(2,200,000)
(87,475)
250,506
(30,112,101)
(1,193,963)
(91,304,655)

376,894
(21,507,167)
(40,203,717)

(140,066,248)
(15,026,610)
(303,356)
(19,500,000)
(9,323,281)
(184,219,495)
95,030,096
39,494,149
134,524,245

(19,929,600)
(303,356)
(19,500,000)
(3,550,655)
(43,283,611)
26,304,509
39,494,149
65,798,658

5,684,269
(15,000,000)
(786,760)
(10,102,491)
(190,810,015)
230,304,164
39,494,149

12,971,184
46,120,882

4,422,286
35,177,084

2,103,695
18,503,266

1,569,098
648,445

1,569,098
648,445

4,829,454
414,108

106,666,615
168,229,896

106,666,615
168,229,896

-

490,000

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
CASH FLOW STATEMENTS (Continued)
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2007 AND 2006
Consolidated
financial statements
2007
Cash flows from operating activities:
Increase in restricted bank deposits 				 (13,450,197)
Increase in short-term loans and interest receivable		
from related parties					 (51,144,991)
65,115,910
Cash received (paid) from purchase of subsidiary
(87,475)
Cash paid for purchase of associate				
(38,252,955)
Advance payment for project development
12,674,990
Cash received from disposal of fixed assets
(30,241,540)
Cash paid for purchase of fixed assets
Cash paid for purchase of intangible assets			 (1,193,963)
(56,580,221)
  Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities:				
Increase (decrease) in short-term loans from
(140,066,248)
  financial institutions
Decrease in short-term loans from related and
(15,026,610)
other parties					
Cash paid in relation to issue of additional shares		 (303,356)
(19,500,000)
Dividend paid
Decrease in hire purchase and financial lease payable (9,323,281)
(184,219,495)
  Net cash used in financing activities
95,030,096
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
39,494,149
Cash and cash equivalents at beginning of the year
134,524,245
Cash and cash equivalents at end of the year
		
Supplemental cash flows information: Cash paid during the years for: 12,971,184
Interest expense					
Corporate income tax					 46,120,882
Non-cash items consist of: Purchase of asset under hire purchase and		
1,569,098
financial lease agreements
648,445
  Purchase of fixed assets that have yet to be paid
  Purchase of subsidiary paid with additionally
106,666,615
issued common shares (Notes 2.2 and 5)
Increase in premium on share capital from pur 		
		 chase of subsidiary					 168,229,896
  Settlement of investment in jointly controlled entity
490,000
by offsetting with advance receivable
		
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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(Unit: Baht)

Separate financial statements
2007
2006
(17,391,770)

(19,073,444)

(40,569,852)
(2,200,000)
(87,475)
250,506
(30,112,101)
(1,193,963)
(91,304,655)

376,894
(21,507,167)
(40,203,717)

(19,929,600)

5,684,269

(303,356)
(19,500,000)
(3,550,655)
(43,283,611)
26,304,509
39,494,149
65,798,658
-

(15,000,000)
(786,760)
(10,102,491)
(190,810,015)
230,304,164
39,494,149
-

4,422,286
35,177,084

2,103,695
18,503,266

1,569,098
648,445

4,829,454
414,108

106,666,615

-

168,229,896

-

-

-

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำเนา ในประเทศไทย
บริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในปี 2548 ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การให้บริการก่อสร้าง โดยมีที่
อยู่ตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 1 อาคารทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19    ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ในระหว่างไตรมาสสุดท้ายของปีก่อน ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท
ครัยโอไทย จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 10-15 ล้านบาท
เพื่อดำเนินโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
มีมติยกเลิกการอนุมัติการลงทุนในบริษัทดังกล่าว
เนื่องจากบริษัทฯไม่สามารถเจรจาตกลงกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ครัยโอไทย จำกัด ในประเด็นสำคัญของการลงทุนได้
ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 5 ในระหว่างไตรมาสที่สองของปีปัจจุบัน บริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
สหการวิศวกร จำกัด จำนวน 15,999,994 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็น ร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ส่งผลให้บริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 11 ในระหว่างไตรมาสสุดท้ายของปีปัจจุบัน บริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ราชเพลิน จำกัด จำนวน 3,499 หุ้น ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยจ่ายชำระค่าหุ้น ร้อยละ 25
ของมูลค่าที่ตราไว้ คิดเป็นร้อยละ 34.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ราชเพลิน จำกัด

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ บัญชี พ.ศ. 2547 และ
การแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 14 กันยายน
2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมสำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้จดั ทำขึน้ เป็นครัง้ แรกเนือ่ งจากมีการซือ้ บริษทั ย่อยในระหว่าง
ไตรมาสที่สองของปีปัจจุบันโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยดังต่อไปนี้: อัตราร้อยละของ
ยอดรวมสินทรัพย์
ซึ่งรวมอยู่ในสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
ร้อยละ

อัตราร้อยละของยอดรวม
รายได้ซึ่งรวมอยู่ใน
รายได้รวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2550
ร้อยละ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
ให้บริการงานวิศวกรรม
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ก่อสร้างสาธารณูปโภค
พื้นฐาน

99.99

ไทย

45.01

43.22

บริษัท สหการ ซีแลน
(ประเทศไทย) จำกัด

51.00

ไทย

0.64

-

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา
ด้านการก่อสร้างทั่วไป

ในระหว่างไตรมาสที่สองของปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด จำนวน 15,999,994
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท สหการวิศวกร
จำกัด
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TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2007 AND 2006
1. GENERAL INFORMATION

TRC Construction Public Company Limited (“The Company”) is a public company incorporated and
domiciled in Thailand. The Company is principally engaged in construction service and its registered address
is No. 1 14 Floor, TP&T Tower, Soi Vibhavadee-Rangsit 19, Vibhavadee-Rangsit Road, Kwang Jatujak, Khet
Jatujak, Bangkok.
During the last quarter of the prior year, a meeting of the Board of Directors approved an investment
in 15% of the registered and paid in share capital of Cryothai Company Limited, or a total of approximately
Baht 10-15 million, in order to operate a liquid natural gas project. Subsequently, on 17 January 2007, a
meeting of the Board of Directors passed a resolution to cancel the approved investment in that company
since the Company was unable to reach agreement with the existing shareholders of Cryothai Company
Limited on significant issues pertaining to the investment.
As discussed in Note 5, during the second quarter of this year the Company purchased 15,999,994
shares of Sahakarn Wisavakorn Company Limited, with a par value of Baht 10 each, representing 99.99
percent of Sahakarn Wisavakorn Company Limited’s share capital.
As discussed in Note 11, during the last quarter of this year the Company purchased 3,499 shares of
Ratcha Ploen Company Limited, with a par value of Baht 100 each, and paid up 25 percent of par value.
This represents 34.99 percent of Ratcha Ploen Company Limited’s share capital.

2. BASIS OF PREPARATION

2.1 The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated
under the Accounting Profession Act B.E. 2547. The presentation of the financial statements has been made
in compliance with the stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 14
September 2001, issued under the Accounting Act B.E. 2543.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed
in the accounting policies.
2.2 Basis of consolidated
The consolidated financial statements for the year ended 31 December 2007 are prepared for the
first time due to the purchase of subsidiary during the second quarter of this year, and include the financial
statements of the Company and the following subsidiaries:-  
  Company’s name

Nature of business

Held by the Company
Sahakarn Wisavakorn
Company Limited
Held by the Company’s
subsidiary
Sahakarn Zelan (Thailand)
Company Limited

Construction services - basic
   infrastructure
Consultant services general
construction

Percentage of
shareholding

99.99
51.00

Assets as a percentage Revenues as a percentage
Country of
to the consolidated
to the consolidated
Incorporation
total assets
total revenues
As at 31 December 2007
For the year ended
Percent
31 December 2007
Percent
Thailand
45.01
43.22
Thailand

0.64

-

During the second quarter of this year, the Company purchased 15,999,994 shares of Sahakarn
Wisavakorn Company Limited, with a par value of Baht 10 each, representing 99.99 percent of Sahakarn
Wisavakorn Company Limited’s issued and paid up share capital.
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มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ลงทุนประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้:                                (หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์

67,316
98,263
113,674
38,183
169,434
133,614
203
102,081
3,830
726,598
(หน่วย: พันบาท)

หนี้สิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
รวมสินทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ (ร้อยละ)
สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ
หัก: ราคาซื้อ
ส่วนของราคาซื้อที่สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ราคาซื้อ
หัก: รายการซื้อโดยจ่ายชำระเป็นหุ้นเพิ่มทุน
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายซื้อบริษัทย่อย
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย

141,137
231,630
108,638
1,053
34,133
109,712
260
626,563
100,035
99.99
100,035
(277,400)
177,365
277,400
(275,200)
2,200
(67,316)
65,116

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้อง
ร้องในคดีแพ่ง ให้บริษัทแห่งหนึ่งชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวน 135.4 ล้านบาท อันเนื่องมาจากผลขาดทุน จากโครง
การที่บริษัทดังกล่าวเป็นผู้บริหารโครงการ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549 บริษัทดังกล่าวได้ ฟ้องร้องในคดีแพ่งต่อ
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The net asset values of the subsidiaries as at the investment date are as follow:                        (Unit: Thousand Baht)

Assets

Cash and cash equivalents
Restricted bank deposits
Trade accounts receivable, net
Accounts receivable - retention under construction contracts, net
Unbilled receivables, net
Other current assets
Investment in subsidiary and jointly controlled entities
Property, plant and equipment, net
Other non-current assets
Total assets

67,316
98,263
113,674
38,183
169,434
133,614
203
102,081
3,830
726,598

(Unit: Thousand Baht)
		 Liabilities
Short-term loans from financial institutions
Trade accounts payable
Advance received from customers under construction contracts
Short-term loans from related party
Short-term loans from other person
Other current liabilities
Other non-current liabilities
Total liabilities
Net asset value
The Company’s investment portion (percent)
Net asset attributable to Company’s investment
Less : Purchase price
Excess of purchase price over net asset value
Purchase price
Less : Purchase paid by issue of additional common shares
Expenses incurred in purchase of subsidiary
Less : Cash and cash equivalents of subsidiary
Net cash received from purchase of subsidiary

141,137
231,630
108,638
1,053
34,133
109,712
260
626,563
100,035
99.99
100,035
(277,400)
177,365
277,400
(275,200)
2,200
(67,316)
65,116

On 25 August 2006, Sahakarn Wisavakorn Company Limited, a subsidiary, brought a civil suit against
a company, claiming compensating damages of approximately Baht 135.4 million for losses from a project
for which that company was project manager. Subsequently, on 1 September 2006, that company sued the
subsidiary in a civil case, claiming compensation of approximately Baht 19.6 million for the contract service
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บริษัทย่อยให้ชดใช้ค่าจ้างตามสัญญาจำนวน 19.6 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่   11 พฤษภาคม 2550 ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ของบริษัทดังกล่าวได้มีมติอนุมัติให้ระงับ ข้อพิพาทคดีดังกล่าวโดยให้รับผิดกันฝ่ายละครึ่ง
ของมูลหนี้ฟ้องจำนวน 135.4 ล้านบาท เป็นยอดรับผิดชอบของบริษัทดังกล่าวจำนวน 67.7 ล้านบาท ต่อมาวันที่
24 พฤษภาคม 2550 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้คดีเป็นอันเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ นอกจาก
นี้บริษัทดังกล่าวตกลงจะยกหนี้ค่าจ้างบริหารโครงการจำนวน 18.3 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่บริษัทย่อย
ดังนั้นบริษัทย่อยจึงมีรายได้ค่าชดเชยจากการประนีประนอมหนี้จำนวน 86.0 ล้านบาท ในการพิจารณาอัตราส่วน
ในการแลกหุ้นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทั้ง 2 บริษัท ได้มีการพิจารณาโดยคำนึงถึงโอกาสที่บริษัทย่อยจะได้รับ
ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวในการคำนวณอัตราการแลกหุ้นที่เหมาะสม ดังนั้นเงินชดเชยรับ ดังกล่าวซึ่งถูกนำมาพิจารณา
การกำหนดอัตราส่วนในการแลกหุ้นจึงถือเป็นการคืนต้นทุนในการซื้อเงินลงทุนของบริษัทฯ
ในบริษัทสหการวิศวกร
จำกัด และนำมาหักจากค่าความนิยมในการซื้อกิจการในงบการเงินรวมจำนวน 60.2 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้)
ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยข้างต้นได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯเข้าลงทุนยอดคงค้าง
ระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ค่าความนิยมเกิดจากส่วนของราคาทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่บริษัทฯมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์
สุทธิของบริษัท ย่อย ณ วันที่ซื้อกิจการ ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการจะตัดจำหน่ายภายในระยะเวลา 10 ปี นับ
ตั้งแต่วันที่เข้าซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผถือหุ้นของบริษัท สหการซีแลน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้มีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวน 1.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 7 ล้านบาท บริษัทดังกล่าวได้จด
ทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 และได้เรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้ว อย่างไรก็ตาม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ยังมิได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
2.3 บริษัทฯได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยกิจการที่ควบ
คุมร่วมกันและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550
เกี่ยวกับมาตรฐาน การบัญชี โดยให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้
ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550)
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2550 เป็นต้นไป บริษัทฯได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44, 45 และ 46 ฉบับปรับปรุงใหม่แล้วในระหว่างปี
ปัจจุบัน
ข) มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550)
สัญญาเช่า
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550)
สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550)
ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550)
การนำเสนองบการเงิน
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fee. Subsequently, on 11 May 2007, the Annual General Meeting of the shareholders of that company
approved a compromise settlement of the dispute, whereby each party would accept responsibility for half of
the claimed amount of Baht 135.4 million, making that company responsible for a total of Baht 67.7 million.
On 24 May 2007, the civil court issued a final judgment in accordance with the compromise agreement. In
addition, that company agreed to discharge contract service fee debts of the subsidiary amounting to Baht
18.3 million (net of VAT). The subsidiary recorded the full amount of revenue from compensation claim
amounting to Baht 86.0 million. In determining an appropriate share swap ratio the two financial advisors
considered the probability that such compensation will be received. The compensation taken into account in
such determination, amounting to Baht 60.2 million (net of income tax) was treated as a refund of the cost
of the acquisition of the investment in Sahakarn Wisavakorn Company Limited and deducted from goodwill
from business combination in the consolidated financial statements.
The operating results of the subsidiaries are included in the consolidated financial statements from
the date of investment by the Company.
The outstanding balances between the Company and the subsidiaries and significant intercompany
transactions are eliminated from the consolidated financial statements.
The goodwill is the excess of the cost of investment over the fair value of net assets of the
subsidiaries attributable to the Company’s investment as at the purchase date. The goodwill is amortised
over 10 years from the date of purchase.
On 22 June 2007, the Extraordinary Meeting of the shareholders of Sahakarn Zelan (Thailand)
Company Limited, which is a subsidiary of Sahakarn Wisavakorn Company Limited, passed a special resolution
to increase its registered share capital from Baht 3 million to Baht 10 million through the issue of 1.4 million
new shares, with a par value of Baht 5 each, totalling Baht 7 million. This company registered the increase
in its registered capital with the Ministry of Commerce on 26 June 2007 and called up the full value of the
shares. However, Sahakarn Wisavakorn Company Limited has yet to pay for these additionally issued
common shares.
2.3 The separate financial statements, which present investments in subsidiary, jointly controlled entities
and associate presented under the cost method, have been prepared solely for the benefit of the public.

3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS

The Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notifications No. 9/2550, 38/2550 and
62/2550 regarding Accounting Standards. The notifications mandate the use of the following new Accounting
Standards.
a) Thai Accounting Standards which are effective for the current year
TAS 44 (revised 2007)
Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements
TAS 45 (revised 2007)
Investments in Associates
TAS 46 (revised 2007)
Interests in Joint Ventures
These accounting standards become effective for the financial statements for fiscal years beginning on
or after 1 January 2007. During this year, the Company adopted with the revised Thai Accounting Standards
No. 44, 45 and 46.
b) Thai Accounting Standards which are not effective for the current year
TAS 25 (revised 2007)
Cash Flow Statements
TAS 29 (revised 2007)
Leases
TAS 31 (revised 2007)
Inventories
TAS 33 (revised 2007)
Borrowing Costs
TAS 35 (revised 2007)
Presentation of Financial Statements
TAS 39 (revised 2007)
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
TAS 41 (revised 2007)
Interim Financial Reporting
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ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550)
สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2551 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำคัญต่องบการเงิน สำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) กำหนดให้บริษัทฯไม่ต้องตัดจำหน่ายค่าความนิยมจากการรวม
ธุรกิจอีกต่อไปแต่บริษัทฯต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม และแสดงค่าความนิยมด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการ
ด้อยค่าสะสม โดยให้ถือปฏิบัติสำหรับค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจซึ่งมีข้อตกลงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551
เป็นต้นไป ส่วนค่าความนิยมที่รับรู้ก่อนหน้านี้ บริษัทฯสามารถใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป โดยหยุดตัดจำหน่ายค่าความ
นิยมแต่ต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม โดยเริ่มตั้งแต่งวดปีบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายรับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของ
สินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้า
ที่ได้ส่งมอบหลังจากหักสินค้ารับคืนและส่วนลดแล้ว
รายได้ค่าบริการ
บริษัทฯรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาก่อสร้างระยะยาวตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ (Percentage
of completion method) จากการประเมินของวิศวกรโครงการ โดยได้พิจารณาอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จคำนวณโดยกา
รเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงแล้วจนถึงวัน   สิ้นปีกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อ
สร้างตามสัญญาประกอบด้วย โดยจะตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้างทั้งจำนวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการ
ก่อสร้างนั้นจะประสบผลขาดทุน
รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ” ในงบดุล
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
4.2 ต้นทุนในการให้บริการ
ต้นทุนในการให้บริการงานก่อสร้างคำนวณโดยการจัดสรรต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของแต่
ละโครงการ (โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนในการให้บริการในงบกำไรขาดทุนตามอัตราส่วน
ของงานที่แล้วเสร็จ
ต้นทุนที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระแสดงไว้เป็น “ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ” ในงบดุล
ต้นทุนงานก่อสร้างทีเ่ กิดขึน้ จริง แต่ยงั มิได้จดั สรรเข้าเป็นต้นทุนในการให้บริการในงบกำไรขาดทุนได้แสดงไว้เป็น   “งาน
ระหว่างก่อสร้าง” ในงบดุล
งานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนของวัตถุดบิ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละโครงการ ซึง่ แสดง
ตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่
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TAS 43 (revised 2007)
Business Combinations
TAS 49 (revised 2007)
Construction Contracts
TAS 51
Intangible Assets
These accounting standards will become effective for the financial statements for fiscal years beginning
on or after 1 January 2008. The management has assessed the effect of these revised accounting standards
and believes that they will not have any significant impact on the financial statements for the year in which
they are initially applied, except for the following accounting standards.
TAS 43 (revised 2007) “Business Combinations”
TAS 43 (revised 2007) does not require the Company to amortise goodwill acquired in a business
combination. Such goodwill is instead to be tested for impairment, and measured at cost less accumulated
impairment losses. This accounting standard applies to goodwill arising from business combinations for which
the agreement date is on or after 1 January 2008. Previously recognised goodwill can be accounted for
prospectively, with the Company discontinuing the amotisation of the goodwill and instead testing for
impairment, as from the beginning of the first fiscal year starting on or after 1 January 2008.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

4.1 Revenue recognition
Revenues from sales
Sales are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed
to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value added tax, of goods supplied after deducting
discounts and allowances.
Rendering of services
Service income from construction contracts is recognised on the basis of percentage of completion
based on the assessment of the project engineer, and considered the percentage of completion is arrived
at based on the proportion of actual construction costs incurred up to the end of the year to the total
anticipated construction costs. Allowance for the total anticipated loss on construction projects will be made
in the accounts as soon as the possibility of loss is ascertained.
The recognised revenues which have not yet been due as per contracts have been shown under the
caption of “Unbilled receivable” in the balance sheets.
Interest income
Interest income is recognised as interest accrues based on the effective rate method.
4.2 Cost of services
In determining cost of construction services, the total anticipated construction costs are attributed to each
construction projects and then recognised as cost of services in the income statements on the basis of
percentage of completion.
The recognised cost of construction which have not yet been due have been shown under the caption
of “Unbilled payable” in the balance sheets.
The actual cost of construction incurred but not yet recognised as cost of services in the income
statements has been regarded as “Construction in progress” in the balance sheets.
Construction in progress includes the cost of raw material, direct labour and other expenses incurred for
each project.  Such construction in progress is valued at the lower of cost or net realisable value.
4.3 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at bank, and all highly liquid investments with an
original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.
4.4 Trade accounts receivable
Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful debts is provided
for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based
on collection experiences and analysis of debtor aging.
4.5 Investments
Investments in subsidiary and associate are accounted for in the separate financial statements using the cost
method.Investments in jointly controlled entities are accounted for in the consolidated financial statements
using the equity method.
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ถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
4.4 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั บริษทั ฯบันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิด
ขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อย
ค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดย
ประมาณดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า
3 - 20 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์
5
ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน
3 - 5 ปี
ยานพาหนะ
5
ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำนวณ
จากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ปี
ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำนาจควบคุมบริษทั ฯ หรือถูกควบคุมโดย
บริษัทฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระ
สำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ
4.9 ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน
ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อใช้ในระหว่างการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของ
โครงการ และจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์หรือหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการดำเนินการพัฒนาต่อไป
4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าทรัพย์สนิ ทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั   ผเู้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน
สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่าภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
บันทึกเป็นหนี้สินระยะยาวส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
4.11 เงินตราต่างประเทศ
รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีท่ เ่ี กิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ นิ
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
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4.6 Property, plant and equipment/Depreciation
Land is stated at cost. Building and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and
allowance for loss on impairment of assets (if any).
Depreciation of building and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line
basis over the following estimated useful lives:
Building and leasehold improvement
3 - 20 years
Tools and equipment
5
years
Furniture, fixtures and office equipment
3 - 5 years
Motor vehicles
5
years
Depreciation is included in determining income.
No depreciation is provided on land and construction in progress.
4.7 Intangible assets and amortisation
Intangible assets are stated at cost less accumulated amortisation. Amortisation of intangible assets
is calculated by reference to cost on a straight-line basis over the expected future period, for which the
intangible assets are expected to generate economic benefit of 3 years.
The amortisation is included in determining income.
4.8 Related party transactions
Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company,
whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.
They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting
interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel,
directors and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations.
4.9 Capitalisation of interest cost
Interest cost on borrowings for use in construction of the projects, is capitalised as part of the cost
of those assets and will be ceased when the projects are completed or when the construction is suspended
until active development resumes.
4.10 Long-term leases
Leases of assets which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as
financial leases. Financial leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and the
present value of the minimum lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are
included in other long-term payables, while the interest element is charged to the income statements over
the lease period. The property, plant and equipment acquired under financial leases is depreciated over the
useful life of the asset.
4.11 Foreign currencies
Foreign currency transactions are translated into Baht at the exchange rates ruling on the transaction
dates. Assets and liabilities denominated in foreign currencies outstanding at the balance sheet date are
translated into Baht at the exchange rates ruling on the balance sheet date.
Gains and losses on exchange are included in determining income.
4.12 Impairment of assets
The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be
impaired. If any such indication exists, the Company makes an estimate of the asset’s recoverable amount.
Where the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired
and is written down to its recoverable amount. Impairment losses are recognised in the income statement.
An asset’s recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use.
4.13 Employee benefits
Salary, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident fund are recognised
as expenses when incurred.
4.14 Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event,
it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the
obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.
4.15 Income tax
Income tax is provided for in the accounts based on the taxable profits determined in accordance
with tax legislation.
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯจะทำการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของบริษัทฯด้อยค่าลงหรือไม่หากมี  
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าบริษัทฯจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และหากพบว่าราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบคืน บริษัทฯจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุน (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
4.13 ผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
4.14 ประมาณการหนี้สิน
บริษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ เมือ่ มีภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯจะเสียทรัพยากรทีม่ ปี ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั ฯสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 ภาษีเงินได้
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
4.16 ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้น
งวดบัญชี กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน ส่วน
เกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
4.17 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป ในบางสถานการณ์ฝา่ ยบริหารอาจต้องใช้การประมาณและการตัง้
สมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้น
จริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

5. การรวมธุรกิจ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด จำนวน 16,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ในราคาหุ้นละ 18.33 บาท โดยชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในอัตรา
1 หุ้นใหม่ของบริษัทฯ ต่อ 0.15 หุ้นของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 106,666,667 หุ้น
โดยบริษัทฯ จะทำการเสนอขอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้น ของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด แต่ละราย
บริ ษ ั ท ฯได้ ว ่ า จ้ า งบริ ษ ั ท สองแห่ ง เป็ น ที ่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเพื ่ อ ให้ ค วามเห็ น เกี ่ ย วกั บ รายการเข้ า ซื ้ อ
หุ้นสามัญของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการทำธุรกรรมแลก
เปลี่ยนหุ้นระหว่างบริษัทฯและบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีความเหมาะสมแต่อัตราส่วนในการแลกหุ้นที่กำหนดไว้ที่ 1
หุ้นใหม่ของบริษัทฯ ต่อ 0.15 หุ้นของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ไม่เหมาะสม เนื่องจากอัตราแลกหุ้นที่เหมาะสมที่ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระทั้งสองแห่งคำนวณเป็นอัตราแลกหุ้นที่มากกว่า 0.15 หุ้น เพื่อแลก 1 หุ้นของบริษัทฯ โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งแรกได้ประเมินอัตราแลกหุ้นที่ควรจะเป็นโดยคำนวณด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด ต้องใช้หุ้นของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด 0.16 หุ้น ส่วนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งที่สองประเมิน
อัตราแลกหุ้นที่ควรจะเป็นต้องใช้หุ้นของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด 0.18 - 0.20 หุ้น
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด จำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ในราคาหุ้นละ 18.33 บาท โดยให้
จ่ายชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นใหม่ของบริษัทฯ ต่อ 0.15 หุ้นของบริษัท
สหการวิศวกร จำกัด รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 106,666,667 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.75 บาท สำหรับความเห็นของ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเรื่องอัตราส่วนการแลกหุ้นที่ไม่เหมาะสม
ผู้บริหารของบริษัทฯได้ชี้แจงว่าเมื่อพิจารณาผล
ประโยชน์ในระยะยาวในเชิงพาณิชย์จากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวแล้วเห็นว่าผลประโยชน์ที่บริษัทฯจะได้รับคุ้มค่ากับการ
ซื้อหุ้น
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4.16 Derivatives
Forward exchange contracts
Receivables and payables arising from forward exchange contracts are translated into Baht at the rates of
exchange ruling on the balance sheet. Gains and losses from the translation are included in determining
income. Premiums or discounts on forward exchange contracts are amortized on a straight-line basis over
the contract periods
4.17 Use of accounting estimates
Preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires
management to make estimates and assumptions in certain circumstances, affecting amounts reported in
these financial statements and related notes. Actual results could differ from these estimates.

5. BUSINESS COMBINATION

On 28 February 2007, a resolution of a meeting of the Board of Directors of the Company authorised
the purchase of 16,000,000 shares of Sahakarn Wisavakorn Company Limited, representing 100 percent of
Sahakarn Wisavakorn Company Limited’s share capital, at Baht 18.33 per share. Payment for the shares
is to be made by issuing 106,666,667 new shares of the Company to be exchanged, in a ratio of 1 new
share of the Company to 0.15 shares of Sahakarn Wisavakorn Company Limited to be offered to Sahakarn
Wisavakorn Company Limited’s  shareholders.
The Company appoint two financial advisors to advise on the acquisition of Sahakarn
Wisavakorn Company Limited’s shares. Both financial advisors judge it appropriate to invest in Sahakarn
Wisavakorn Company Limited by means of a share swap, but both deem the ratio of    1 new share of the
Company to 0.15 shares of Sahakarn Wisavakorn Company Limited to be inappropriate and advice that the
ratio should be higher than 0.15 shares. The first financial advisor, based on the net present value of cash
flow method, estimated that an appropriate ratio would be 1 new share of the Company to 0.16 shares of
Sahakarn Wisavakorn Company Limited.   The second financial advisor estimated a ratio of 1 new share of
the Company to 0.18 - 0.20 shares of Sahakarn Wisavakorn Company Limited.
On 9 April 2007, a resolution of the Annual General Meeting of the Company’s shareholders
authorised the purchase of 16,000,000 shares of Sahakarn Wisavakorn Company Limited, with  a par value
of Baht 10 each, representing 100 percent of Sahakarn Wisavakorn Company Limited’s share capital, at
Baht 18.33 per share. Payment for the shares is to be made by issuing 106,666,667 new shares of the
Company to be exchanged at a price of Baht 2.75 per share, at a ratio of 1 new share of the Company
to 0.15 shares of Sahakarn Wisavakorn Company Limited. When regarded to the advice that the swap ratio
was inappropriate, the Company’s management explained based on consideration of its long-term commercial
benefit to the Company the acquisition of the shares was worthwhile.
On 12 April 2007, the Company increased the Company’s registered share capital through the issuance of
106,666,667 shares, with a par value of Baht 1 each as discussed in Note 23. The Company allocated
106,666,615 of its new shares to shareholders of  Sahakarn Wisavakorn Company Limited in a ratio of
1 share of the Company for every 0.15 shares of Sahakarn Wisavakorn Company Limited. In turn, the
Company received 15,999,994 shares of Sahakarn Wisavakorn Company Limited with a par value of Baht 10
each, representing 99.99 percent of Sahakarn Wisavakorn Company Limited’s shares capital then Sahakarn
Wisavakorn Company Limited is thus a subsidiary of the Company since the second quarter of this year.
The market price of the Company’s shares at the date of exchange was Baht 2.58 per share.
Consequently, the Company recorded cost of investment in subsidiary at the fair value of the additionally
issued shares of the Company.
The Stock Exchange of Thailand has listed the new shares as registered securities on the Market
for Alternative Investment and they can be traded as from 30 April 2007.

6. RELATED PARTY TRANSACTIONS

During the years, the Company and its subsidiary had significant business transactions with related
parties, which have been concluded on commercial terms and bases agreed upon in the ordinary course of
business between the Company and those companies. Below is a summary of those transactions.
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ต่อมาในวันที่ 12 เมษายน 2550 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 106,666,667 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 23 และได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯดังกล่าวจำนวน
106,666,615 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ในอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้น คือ หุ้นของบริษัทฯจำนวน
1 หุ้น ให้แลกกับหุ้นของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด จำนวน 0.15 หุ้น โดยบริษัทฯได้รับหุ้นของบริษัท สหการวิศวกร
จำกัด จำนวน 15,999,994 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ส่งผลให้ตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปีปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนหุ้นมีมูลค่าราคาตลาดเท่ากับ 2.58 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯจึง
บันทึกต้นทุนเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อแลกเปลี่ยนหุ้นของ
บริษัทย่อย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ และให้เริ่มทำการซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2550 เป็นต้นไป

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดัง
กล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2550
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
   (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุมร่วม
กัน
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนในการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
เงินปันผลจ่าย

172,365
2,144
646

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
90,866
535
		
-

-

ราคาทุน
อัตราร้อยละ 5 ต่อปี

54,928

237,175

1,638
55
5,850

1,638
55
5,850

3,116
1,284
8,000



ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ร้อยละ 8 - 58
(2549: ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 3 - 20)
ราคาทุน
ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 8 - 58
(2549: ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 3 - 20)
ราคาทุน
อัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี

		
221
		
54,928

604
221

นโยบายการกำหนดราคา

ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 8 - 58
(2549: ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 3 - 20)
ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ราคาทุนและราคาตามสัญญา
ตามที่ประกาศจ่าย
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(Unit: Thousand Baht)

Transactions with subsidiary company
(eliminated from the consolidated
financial statements)
Service income

Other income
Transactions with jointly controlled entities
Service income
Other income
Interest income
Transactions with associated company
Other income
Interest income
Transactions with related parties
Service income
Cost of services
Other expenses
Dividend paid

Consolidated
financial
statements
2007

-

Separate financial statements
2007
2006

90,866

-

535

-

-

-

-

-

604
221

221

-

54,928

54,928

237,175

1,638
55
5,850

1,638
55
5,850

3,116
1,284
8,000

172,365
2,144
646

Transfer Pricing Policy

Cost plus margin at 8 - 58 percent
(2006: Cost plus margin at 3 - 20
percent)
At cost
Cost plus margin at 8 - 58 percent
(2006: Cost plus margin at 3 - 20
percent)
At cost
At rate of 8.5 percent per annum
At cost
At rate of 5 percent per annum
Cost plus margin at 8 - 58 percent
(2006: Cost plus margin at 3 - 20
percent)
Cost plus margin
Cost and contract price
As declared

The balances of the accounts as at 31 December 2007 and 2006 between the Company and those related
companies are as follows:
(Unit: Baht)

Trade accounts receivable - related parties
Subsidiary company
Sahakarn Wisavakorn Company Limited
Jointly controlled entity
The Joint Venture of SSP
Related party
CPP-TRC Joint Venture



Consolidated financial
statements
2007
11,350,771
12,633,571
23,984,342
Annual Report 2007

Separate financial statements
2007		

2006

21,907,330

-

12,633,571
34,540,901		

-

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2550

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
กิจการร่วมค้า SSP
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการร่วมค้า ซีพีพี - ทีอาร์ซี

   -

21,907,330

-

11,350,771

-

-

12,633,571
23,984,342

12,633,571
34,540,901

-

งบการเงินรวม
2550
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
กิจการร่วมค้า SSP
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
  - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการร่วมค้า ซีพีพี - ทีอาร์ซี
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค - สหการ
บริษัทร่วม
บริษัท ราชเพลิน จำกัด



งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

(หน่วย: บาท)

		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

-

15,201,072

-

9,008,340
9,008,340

15,201,072

-

-

1,700,433

-

16,163,272
16,163,272

16,163,272
17,863,705

13,087,034
13,087,034

10,575,139

-

-

40,569,852
51,144,991

40,569,852
40,569,852

-
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(Unit: Baht)

Unbilled receivable - related parties
Subsidiary company
Sahakarn Wisavakorn Company Limited
Jointly controlled entity
The Joint Venture of SSP
Accounts receivable - retention under
construction contracts - related parties
Subsidiary company
Sahakarn Wisavakorn Company Limited
Related party
CPP-TRC Joint Venture
Short-term loans and interest receivable
from related parties
Jointly controlled entity
Hydrotek - Sahakarn Joint Venture
Associated company
Ratcha Ploen Company Limited

Consolidated financial
statements
2007

Separate financial statements
2007
2006

-

15,201,072

-

9,008,340
9,008,340

15,201,072

-

1,700,433

-

16,163,272
16,163,272

16,163,272
17,863,705
		

13,087,034
13,087,034

10,575,139

-

-

40,569,852
51,144,991

40,569,852
40,569,852

-

Short-term loans to related parties carry interest at rates of 5 - 8.5 percent per annum and due for
repayment on demand.
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 - 8.5 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

งบการเงินรวม
2550

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
กิจการร่วมค้า SSP
บริษัทร่วม
บริษัท ราชเพลิน จำกัด

7,347,286

-

-

174,472
7,521,758

-

-

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
549

งบการเงินรวม
2550

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
กิจการร่วมค้า SSP
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
กิจการร่วมค้า ซีพีพี - ทีอาร์ซี

-

-

5,890,795

-

5,890,795

-

92,094

1,154,774
3,830,918
4,985,692

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสให้แก่
กรรมการและผู้บริหารเป็นจำนวนเงิน 25.7 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 19.6 ล้านบาท) (2549: 16.4 ล้านบาท)
ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯมีภาระจากการค้ำประกันให้บริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.5
บริษัทย่อยมีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่ควบคุมร่วมกันแห่งหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 31.5
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(Unit: Baht)
Consolidated
financial
statements
2007

Other receivable - related parties
Jointly controlled entity
The Joint Venture of SSP
Associated company
Ratcha Ploen Company Limited
Trade accounts payable - related party
Related party
Thai Rotary Engineering Limited
Advance received from customers under
construction contracts - related parties
Jointly controlled entity
The Joint Venture of SSP
Related parties
Thai Rotary Engineering Limited
CPP-TRC Joint Venture

Separate financial statements
2007
2006

7,347,286

-

-

174,472
7,521,758

-

-

		 -

		

5,890,795

-

5,890,795

-

92,094

1,154,774
3,830,918
4,985,692

Directors and management’s remuneration
During the year ended 31 December 2007, the Company and its subsidiary paid salaries, meeting
allowances and bonus to their directors and management totaling Baht 25.7 million (the Company only: Baht
19.6 million) (2006: Baht 16.4 million).
Guarantee obligations with related parties
The Company has outstanding guarantee obligations with its subsidiary, as described in Note 31.5 to
the financial statements.
The subsidiary has outstanding guarantee obligations with one jointly controlled entity, as described
in Note 31.5 to the financial statements.
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7. ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนด
ชำระได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

งบการเงินรวม
2550

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ค้างชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ค้างชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า

12,633,571

34,540,901

-

11,350,771
23,984,342

34,540,901

-

106,029,853

73,730,733

64,912,085

32,405,534
10,465,346
4,785,303
153,686,036
177,670,378

20,870,934
10,288,154
104,889,821
139,430,722

85,170,574
150,082,659
150,082,659

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหนี้เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ข้างต้นได้รวมยอดลูกหนี้ซึ่งใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ
เป็นจำนวนประมาณ 52.1 ล้านบาท และ 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะของบริษัทฯ: 5.4 ล้านบาท และ 0.1
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)
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7. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

The outstanding balances of trade accounts receivable as at 31 December 2007 and 2006 are aged,
based on due date, as follows:
(Unit: Baht)

Trade accounts receivable - related parties
Not yet due
Past due
Up to 3 months
Total trade accounts receivable - related parties
Trade accounts receivable - unrelated parties
Not yet due
Past due
Up to 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Total trade accounts receivable - unrelated parties
Total trade accounts receivable

Separate financial statements

Consolidated financial statements
2007

2007

2006

12,633,571

34,540,901

-

11,350,771
23,984,342

34,540,901

-

106,029,853

73,730,733

64,912,085

32,405,534
10,465,346
4,785,303
153,686,036
177,670,378

20,870,934
10,288,154
104,889,821
139,430,722

85,170,574
150,082,659
150,082,659

The Company and the subsidiary transferred rights to receive payment under construction contracts to
secure the credit facilities with the banks. Pledged accounts receivable amounting to Baht 52.1 million and
USD 0.1 million included in the accounts receivable balance as at 31 December 2007 (The Company only:
Baht 5.4 million and USD 0.1 million).
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8. ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2550
1,461,904,507

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
1,030,163,080
733,297,637

2,764,750,400

1,358,048,850

990,454,444

(6,825,507)
354,976,910
3,112,901,803
(3,043,196,802)

(2,942,652)
261,562,148
1,616,668,346
(1,576,108,168)

(764,963)
182,879,503
1,172,568,984
(1,064,470,212)

82,302,889

53,158,066

108,098,772

จำนวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้จ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการ
สำหรับงานก่อสร้าง

12,597,888

12,597,888

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

43,446,534

31,855,416

13,087,034

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง

41,095,354

22,213,260

34,517,141

รายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี
ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน
ต้นทุนการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในอนาคต
   ซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์
ปรับปรุงด้วยกำไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน
เงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้จ้าง
จำนวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้จ้าง
   สำหรับงานก่อสร้าง

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
2550
2550
ร้อยละ
160,000,000
99.99

ชื่อบริษัท
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

ราคาทุน
2550
277,399,867

ในเดือนเมษายน 2550 บริษทั ฯได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั สหการวิศวกร จำกัด จำนวน 15,999,994 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
10 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ตามที่กล่าวใน
หมายเหตุ 5
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8. ACCOUNTS RECEIVABLE - RETENTION/ADVANCES RECEIVED FROM CUSTOMERS UNDER
CONSTRUCTION CONTRACTS
(Unit: Baht)

Consolidated financial
statements
2007

2007

1,461,904,507

1,030,163,080

733,297,637

2,764,750,400

1,358,048,850

990,454,444

(6,825,507)
354,976,910
3,112,901,803
(3,043,196,802)
82,302,889

(2,942,652)
261,562,148
1,616,668,346
(1,576,108,168)
53,158,066

(764,963)
182,879,503
1,172,568,984
(1,064,470,212)
108,098,772

12,597,888

12,597,888

Accounts receivable - retention under construction con- 43,446,534
tracts

31,855,416

13,087,034

22,213,260

34,517,141

Amount of contract revenue recognised
   as revenue in the year
Aggregate amount of construction costs
incurred to date
Construction costs relating to future activities
     recognised as assets
Adjust with the recognised profits to date
Sum of progress billings
Gross amount due from customers for contract work
Gross amount due to customers for contract work

Advances received from customers under
construction contracts

41,095,354

Separate financial statements
2006

-

9. INVESTMENT IN SUBSIDIARY
Separate financial statements

Company’s name
Sahakarn Wisavakorn Company Limited

Paid-up capital
2007
160,000,000

(Unit: Baht)

Shareholding percentage
Cost
2007
2007
99.99
277,399,867

During April 2007, the Company received 15,999,994 shares of Sahakarn Wisavakorn Company Limited with
a par value of Baht 10 each, representing 99.99 percent of Sahakarn Wisavakorn Company Limited’s issued and
paid-up shares capital, as discussed in Note 5.
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10. เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

10.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (ถือหุ้นโดยบริษัท สหการวิศวกร จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อย)
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ลักษณะธุรกิจ

กิ จ การร่ ว มค้ าไฮโดรเท็ ค - รับเหมาก่อสร้าง
สหการ
กิจการร่วมค้า SSP
รับเหมาก่อสร้าง
รวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
2550
2550
50
500,000
40

1,900,000
2,400,000

ส่วนแบ่งกำไร
จากเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชี ในกิจการที่ควบคุม
ตามวิธีส่วนได้เสีย ร่วมกันในระหว่างปี
2550
2550
1,118,266
425,184
3,909,332
5,027,598

4,603,454
5,028,638

10.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ก) กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-สหการ
จำนวนรวมของส่วนได้เสียแต่ละรายการตามสัดส่วนที่บริษัทฯมีในกิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค-สหการ แยกเป็น
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
28,208
13,442
41,650
(40,532)
1,118

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
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10. INVESTMENTS IN JOINTLY CONTROLLED ENTITIES
10.1 Details of investments in jointly controlled entities (Held by Sahakarn Wisavakarn Company Limited,
the subsidiary):
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements

Shareholding
Jointly controlled entities
Nature of business percentage
2007
Hydrotek-Sahakarn Joint Venture Construction
50
The Joint Venture of SSP
Construction
40
Total

Share of income
from investments
Carrying amounts in jointly controlled
based on
entities during the
Cost
equity method
year
2007
2007
2007
500,000
1,118,266
425,184
1,900,000
3,909,332
4,603,454
2,400,000
5,027,598
5,028,638

10.2 Summarised financial information of jointly controlled entities
a) Hydrotek-Sahakarn Joint Ventures
The Company’s proportionate shares of the assets, liabilities, revenue and expenses of
Hydrotek-Sahakarn Joint Venture are as follows:
(Unit: Thousand Baht)

As at 31 December 2007
28,208
13,442
41,650
(40,532)
1,118

Current assets
Non-current assets
Current liabilities
Net assets
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(หน่วย: พันบาท)
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2550
รายได้จากการก่อสร้าง
55,337
ต้นทุนค่าก่อสร้าง
(52,664)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
(351)
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
2,322
ดอกเบี้ยจ่าย
(1,672)
ภาษีเงินได้
(225)
กำไรสุทธิ
425

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค - สหการ ได้นำลูกหนี้การค้า จำนวนประมาณ 19 ล้านบาท
(ตามสัดส่วนของบริษัทฯ: 9.5 ล้านบาท) และเงินฝากธนาคารจำนวนประมาณ 18 ล้านบาท (ตามสัดส่วนของบริษัทฯ: 9
ล้านบาท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
ข) กิจการร่วมค้า SSP
จำนวนรวมของส่วนได้เสียแต่ละรายการตามสัดส่วนที่บริษัทฯมีในกิจการร่วมค้า SSP แยกเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน
รายได้และค่าใช้จ่ายแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
66,638
3,034
69,672
(65,763)
3,909

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
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(Unit: Thousand Baht)

For the year ended
31 December 2007
55,337
(52,664)
(351)
2,322
(1,672)
(225)
425

Revenue from construction
Cost of construction
Selling and administrative expenses
Income before interest expense and corporate income tax
Interest expense
Corporate income tax
Net income

As at 31 December 2007, Hydrotek - Sahakarn Joint Ventures has pledged its trade accounts receivable
of approximately Baht 19 million (The Company’s proportionate shares: Baht 9.5 million) and deposits with
financial institutions of approximately Baht 18 million (The Company’s proportionate shares: Baht 9 million) to
secure the credit facilities granted by the banks.
b) The Joint Venture of SSP
The Company’s proportionate shares of the assets, liabilities, revenue and expenses of The Joint
Venture SSP are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2007
66,638
3,034
69,672
(65,763)
3,909

Current assets
Non-current assets
Current liabilities
Net assets
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(หน่วย: พันบาท)
   สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
   31 ธันวาคม 2550
  319,059
(306,798)
(4,474)
7,787
(1,212)
(1,972)
4,603

รายได้จากการก่อสร้าง
ต้นทุนค่าก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กิจการร่วมค้า SSP ได้นำลูกหนี้การค้าจำนวนประมาณ 94 ล้านบาท
(ตามสัดส่วนของบริษัทฯ: 37.6 ล้านบาท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์

11.เงินลงทุนในบริษัทร่วม
(หน่วย: บาท)
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท ราชเพลิน จำกัด

รับเหมาก่อสร้าง

ไทย

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนเงินลงทุน		
ราคาทุน
2550
2550
ร้อยละ
34.99
87,475

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าร่วมลงทุนร้อยละ 34.99
ในบริษัท ราชเพลิน จำกัด เพื่อก่อสร้างและดำเนินโครงการรอยัลราชดำริ โดยการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน
3,499 หุ้น ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทฯได้จ่ายชำระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 87,475 บาท
คิดเป็นร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้ในเดือนพฤศจิกายน 2550
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนในบริษัท ราชเพลิน จำกัด เป็นการชั่วคราวและ
จะขายออกไปภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ใช้วิธีส่วนได้เสียสำหรับเงินลงทุนดังกล่าวและได้แยก
แสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนภายใต้หัวข้อ “เงินลงทุนในบริษัทร่วม” ในงบดุล และแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนที่ซื้อมา ซึ่งบริษัทฯได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับผู้เสนอซื้อรายหนึ่งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 โดยผู้เสนอซื้อ
ตกลงจะรับซื้อหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ราชเพลิน จำกัด ภายใต้เงื่อนไขของการบรรลุข้อกำหนดบาง
ประการตามที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
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(Unit: Thousand Baht)

For the year ended
31 December 2007
319,059
(306,798)
(4,474)
7,787
(1,212)
(1,972)
4,603

Revenue from construction
Cost of construction
Selling and administrative expenses
Income before interest expense and corporate income tax
Interest expense
Corporate income tax
Net income

As at 31 December 2007, The Joint Venture of SSP has pledged its trade accounts receivable of
approximately Baht 94 million (The Company’s proportionate shares: Baht 37.6 million) to secure the credit
facilities granted by the banks.

11. INVESTMENT IN ASSOCIATE
  

Company’s name

(Unit: Baht)

Nature of business

Ratcha Ploen Company Construction
Limited

Country of
incorporation
Thailand

Consolidated/Separate financial statements
Shareholding
percentage
Cost
2007
2007
(%)
34.99
87,475

On 24 August 2007, a meeting of the Board of Directors of the Company passed a resolution
to acquire a 34.99 percent interest in Ratcha Ploen Company Limited, to construct and implement the
Royal Rajdamri Project, by purchasing 3,499 shares with a par value of Baht 100 each from the existing
shareholders. The Company paid Baht 87,475 for the share purchase in November 2007, representing 25
percent of the par value.   
However, since the Company intends to hold the shares of Ratcha Ploen Company Limited as a
temporary investment and sell them to other investors within one year, the Company did not apply the
equity method for this investment. Instead it separately presents the investment in Ratcha Ploen Company
Limited as current assets under the caption of “Investment in associate” in the balance sheet, under the cost
method. On 26 November 2007, the Company signed on the Memorandum of Agreement with an off-taker
and the off-taker agreed to purchase all issued and paid up shares of Ratcha Ploen Company Limited on
the condition to achieve that certain requirements stipulated in the Memorandum of Agreement were met.
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12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำไปค้ำประกันวงเงิน
สินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารและหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อย
13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

						 เครื่องตกแต่ง			
						
ติดตั้งและ			
				
ส่วนปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้		
งานระหว่าง
		
ที่ดิน
อาคาร สินทรัพย์เช่า และอุปกรณ์ สำนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง
ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2549
11,000,000
1,000,000 1,651,838 8,691,714 7,199,137
14,303,472
ซื้อบริษัทย่อย
1,590,916
2,283,467
139,719,681 5,694,039
8,955,976
ซื้อเพิ่ม
4,675,781 9,039,105 4,309,468
1,569,098 12,865,631
จำหน่าย
(22,885,010) (3,738)
(5,161,665)
ตัดจำหน่าย
(844,467)
(17,398,000) (59,000)
โอนออก
(19,200,000)
31 ธันวาคม 2550
12,590,916
2,439,000 6,327,619 97,967,490 17,139,906 19,666,881 12,865,631
ค่าเสื่อมราคาสะสม:
31 ธันวาคม 2549
411
1,245,378 4,129,478 3,165,164
3,686,427
ซื้อบริษัทย่อย
1,431,756
46,753,627 3,600,929
4,327,818
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
160,186
399,181 12,303,575 2,336,350
3,732,736
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่
       จำหน่าย
(8,961,192) (440)
(4,213,330)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่
       ตัดจำหน่าย
(253,803)
(16,423)
31 ธันวาคม 2550
1,338,550 1,644,559 54,225,488 9,085,580
7,533,651
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:
31 ธันวาคม 2549
11,000,000
999,589
406,460 4,562,236 4,033,973
10,617,045
31 ธันวาคม 2550
12,590,916
1,100,450 4,683,060 43,742,002 8,054,326
12,133,230 12,865,631
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี:
2549 (2.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2550 (10.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
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รวม
43,846,161
158,244,079
32,459,083
(28,050,413)
(18,301,467)
(19,200,000)
168,997,443
12,226,858
56,114,130
18,932,028
(13,174,962)
(270,226)
73,827,828
31,619,303
95,169,615
4,662,586
18,932,028

12. RESTRICTED BANK DEPOSITS
These represent saving deposit and fixed deposits pledged with the banks to secure credit facilities and
bank guarantee facilities issued by the bank on behalf of the Company and subsidiary.
13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements
						
Furniture,			
						
fixtures 			
				
Leasehold Tools and and office
Motor Construction
		
Land
Building improvement equipment equipment
vehicles in progress Total
Cost:
31 December 2006
11,000,000
1,000,000 1,651,838 8,691,714 7,199,137
14,303,472
43,846,161
Purchase of subsidiary
1,590,916
2,283,467
139,719,681 5,694,039
8,955,976
158,244,079
Additions
4,675,781 9,039,105 4,309,468
1,569,098 12,865,631 32,459,083
Disposals
(22,885,010) (3,738)
(5,161,665)
(28,050,413)
Written-off
(844,467)
(17,398,000) (59,000)
(18,301,467)
Transfer out
(19,200,000)
(19,200,000)
31 December 2007
12,590,916
2,439,000 6,327,619 97,967,490 17,139,906 19,666,881 12,865,631 168,997,443
Accumulated depreciation:
31 December 2006
411
1,245,378 4,129,478 3,165,164
3,686,427
12,226,858
Purchase of subsidiary
1,431,756
46,753,627 3,600,929
4,327,818
56,114,130
Depreciation for the year
160,186
399,181 12,303,575 2,336,350
3,732,736
18,932,028
Depreciation on disposals
(8,961,192) (440)
(4,213,330)
(13,174,962)
Depreciation on written-off
(253,803)
(16,423)
(270,226)
31 December 2007
1,338,550 1,644,559 54,225,488 9,085,580
7,533,651
73,827,828
Net book value:
31 December 2006
11,000,000
999,589
406,460 4,562,236 4,033,973
10,617,045
31,619,303
31 December 2007
12,590,916
1,100,450 4,683,060 43,742,002 8,054,326
12,133,230 12,865,631 95,169,615
Depreciation for the year
2006 (Baht 2.0 million included in cost of sales and services, and the balance in selling and administrative expenses) 4,662,586
2007 (Baht 10.0 million included in cost of sales and services, and the balance in selling and administrative expenses) 18,932,028
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
ส่วนปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้
งานระหว่าง
ที่ดิน
อาคาร สินทรัพย์เช่า และอุปกรณ์ สำนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง
ราคาทุน:								
31 ธันวาคม 2549
11,000,000
1,000,000 1,651,838 8,691,714 7,199,137 14,303,472
ซื้อเพิ่ม
4,675,781 9,012,457 4,206,677 1,569,098 12,865,631
จำหน่าย
(30,880)
(3,738)
(858,879)
ตัดจำหน่าย
(59,000)
31 ธันวาคม 2550
11,000,000
1,000,000 6,327,619 17,673,291 11,343,076 15,013,691 12,865,631
ค่าเสื่อมราคาสะสม:								
31 ธันวาคม 2549
411
1,245,378 4,129,478 3,165,164 3,686,427
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
50,000
399,181 2,073,149 1,594,693 2,854,809
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่
      จำหน่าย
(711)
(440)
(858,878)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่
       ตัดจำหน่าย
(16,423)
31 ธันวาคม 2550
50,411
1,644,559 6,201,916 4,742,994 5,682,358
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:								
31 ธันวาคม 2549
11,000,000
999,589
406,460 4,562,236 4,033,973 10,617,045
31 ธันวาคม 2550
11,000,000
949,589
4,683,060 11,471,375 6,600,082 9,331,333 12,865,631
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี:
2549 (2.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2550 (3.9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

(หน่วย: บาท)

รวม
43,846,161
32,329,644
(893,497)
(59,000)
75,223,308
12,226,858
6,971,832
(860,029)
(16,423)
18,322,238
31,619,303
56,901,070
4,662,586
6,971,832

ในระหว่างไตรมาสที่สองของปีปัจจุบัน บริษัทย่อยได้ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน
17.4 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างที่บริษัทย่อยรับโอนมาจากเจ้าหนี้ผู้รับเหมารายหนึ่ง เนื่องจาก
ผู้รับเหมาดังกล่าวไม่สามารถก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง แต่เนื่องจากบริษัทย่อยไม่มีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
ในสินทรัพย์ดงั กล่าวและผูบ้ ริหารคาดว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวไม่มมี ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ดังนัน้ บริษทั ย่อยจึงตัด
จำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวออกจากบัญชี และได้บันทึกผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวจำนวน 17.4
ล้านบาท รวมอยู่ในบัญชี “ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร” ในงบกำไรขาดทุนรวมของปีปัจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 31.8 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 6.7 ล้านบาท) (2549: 4.9
ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ดินของบริษัทย่อยจำนวน 1.6 ล้านบาท ได้นำไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มียานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนประมาณ 9.3 ล้านบาท (2549: 10.6 ล้านบาท)
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(Unit: Baht)
Separate financial statements
						
Furniture,			
						
fixtures 			
				
Leasehold Tools and and office
Motor Construction
		
Land
Building improvement equipment equipment
vehicles in progress
Cost:								
31 December 2006
11,000,000
1,000,000 1,651,838 8,691,714 7,199,137
14,303,472
Additions
4,675,781 9,012,457 4,206,677
1,569,098 12,865,631
Disposals
(30,880)
(3,738)
(858,879)
Written-off
(59,000)
31 December 2007
11,000,000
1,000,000 6,327,619 17,673,291 11,343,076 15,013,691 12,865,631
Accumulated depreciation:							
31 December 2006
411
1,245,378 4,129,478 3,165,164
3,686,427
Depreciation for the year
50,000
399,181 2,073,149 1,594,693
2,854,809
Depreciation on disposals
(711)
(440)
(858,878)
Depreciation on written-off
(16,423)
31 December 2007
50,411
1,644,559 6,201,916 4,742,994
5,682,358
Net book value:								
31 December 2006
11,000,000
999,589
406,460 4,562,236 4,033,973
10,617,045
31 December 2007
11,000,000
949,589
4,683,060 11,471,375 6,600,082
9,331,333 12,865,631
2006 (Baht 2.0 million included in cost of sales and services, and the balance in selling and administrative expenses)
2007 (Baht 3.9 million included in cost of sales and services, and the balance in selling and administrative expenses)

Total
43,846,161
32,329,644
(893,497)
(59,000)
75,223,308
12,226,858
6,971,832
(860,029)
(16,423)
18,322,238
31,619,303
56,901,070
4,662,586
6,971,832

During the second quarter of this year, the subsidiary wrote-off fixed assets with net book values
amounting to Baht 17.4 million which the subsidiary received from a subcontractor because the subcontractor
did not perform construction work in accordance with the service contract. Because the subsidiary has no
evidence of its rights to these assets and the management expect the amount not to be recoverable, the
subsidiary wrote off the fixed assets of Baht 17.4 million and recorded the resulting loss under “Loss from
write-off of fixed assets” in the consolidated income statements of this year.
As at 31 December 2007, certain equipment items have been fully depreciated but are still in use. The
original cost of those assets amounted to approximately Baht 31.8 million (The Company only: Baht 6.7
million) (2006: Baht 4.9 million).
As at 31 December 2007, land of the subsidiary amounting to Baht 1.6 million are mortgaged to
secure the credit facilities with the banks.
As at 31 December 2007, the Company has motor vehicles acquired under hire purchase agreements,
with net book value amounting to approximately Baht 9.3 million (2006: Baht 10.6 million).
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: บาท)
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจำหน่ายสะสม
สุทธิ
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี

งบการเงินรวม
2550
2,680,963
(912,518)
1,768,445
433,394

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
1,690,963
497,000
(582,518)
(397,764)
1,108,445
99,236
184,754
165,323

15. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
		 จำนวนนี้เป็นภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายสำหรับปีดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม 		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2550
2549
13,446,022
7,601,108
4,766,681
10,317,217
10,317,217
31,364,347
10,317,217
4,766,681

ปี
2548
2549
2550

บริษัทฯและบริษัทย่อยถือภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีสิทธิขอคืน
ภาษีข้างต้น อย่างไร ก็ตาม มูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิขอคืนภาษีและผลการตรวจ
สอบภาษีของบริษัทฯโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ในปี 2550 บริษัทฯได้รับเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายสำหรับปี 2549
จำนวน 4,766,681 บาท คืนทั้งจำนวน
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14. INTANGIBLE ASSETS

(Unit: Baht)

Software
Accumulated amortisation
Net
Amortisation expenses included in the income
   statements for the year

Consolidated
financial
statements
2007
2,680,963
(912,518)
1,768,445
433,394

		Separate financial statements
2007
2006
1,690,963
497,000
(582,518)
(397,764)
1,108,445
99,236
184,754

165,323

15. WITHHOLDING TAX DEDUCTED AT SOURCE
This represents the withholding tax deducted at source of the following years:
(Unit: Baht)
Consolidated
financial statements
2007
13,446,022
7,601,108
10,317,217
31,364,347

Year
2005
2006
2007

Separate financial statements
2007
2006
4,766,681
10,317,217
10,317,217
4,766,681

The Company and its subsidiary regard withholding tax deducted at source as an asset since they
have the right to claim a refund of such tax.  However, the net realisable value of tax is subject to the
exercise of the claim right by the Company and its subsidiary and to the result of an audit of the Company
and its subsidiary’s taxes by Revenue Department officials. In 2007, the Company obtained a refund of Baht
4,766,681 withholding tax for the year 2006 in full amount.
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16. เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2550 บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ
บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศกัมพูชาเพื่อพัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน้ำเขื่อนสตึงนัม โดยบริษัทย่อยได้ตกลงให้เงินสนับสนุนในลักษณะของเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทดังกล่าวจำนวนไม่
เกิน 45 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทย่อยสามารถเลือกใช้สิทธิในการแปลงเงินที่ให้การสนับสนุนไปเป็นเงินลงทุนใน
หุ้นทุนของบริษัทดังกล่าวหรือแปลงสภาพเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการใช้สิทธิภายในปี 2551 และ
สามารถขยายระยะเวลาการใช้สิทธิออกไปได้อีกหนึ่งปี ณ วันที่  31 ธันวาคม 2550 บริษัทย่อยบันทึกเงินทดรองที่จ่ายให้
บริษัทดังกล่าวจำนวน 38.3 ล้านบาท รวมอยู่ในบัญชี “เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ” ในงบดุลรวม
17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วย
(หน่วย: บาท)
		 งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
2550
2550
MLR + 0.5
21,000,000
21,000,000

เงินกู้ยืมธนาคาร - ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
2550
2549
7.50

เงินกู้ยืมธนาคาร - ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวม

2550
-

2549
19,929,600
19,929,600

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค้ำประกันโดยการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหนี้
และจำนำเงินฝากประจำธนาคารของบริษัทย่อยและกรรมการของบริษัทย่อย
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16. ADVANCE PAYMENT FOR PROJECT DEVELOPMENT
On 5 January 2007, Sahakarn Wisawakorn Company Limited, a subsidiary company, signed on
memorandum of understanding with a company incorporated under the laws of Cambodia to develop and
operate the Stung Mateuk Hydropower Project. The subsidiary agreed to make advance payment to that
company in an amount not exceeding Baht 45 million, with the condition that the subsidiary has an option
to convert the advance payment into investment in the shares of that company or a loan to that company.
The option period runs until the end of year 2008 and may be extended for another one year. Advances
paid to that company amounting to Baht 38.3 million were recorded as “Advance payment for project
development” in the consolidated balance sheets as at 31 December 2007.
17. SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS
Short-term loans from financial institutions as at 31 December 2007 and 2006 consist of:(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Interest rate
(percent per annum)
2007
2007
MLR + 0.5
21,000,000
21,000,000

Loans from bank - promissory notes
Total

(Unit: Baht)
Separate financial statements
Interest rate		
(percent per annum)
2007
2006
7.50

Loans from bank - promissory notes
Total

2007
-

2006
19,929,600
19,929,600

Short-term loans from financial institutions of the subsidiary have been secured by the transfer of right
to receive from accounts receivable and the pledge of fixed deposits of the subsidiary and a director of the
subsidiary.
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18. เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2550
172,876,697
34,452,696
207,329,393

เจ้าหนี้การค้า
ตั๋วเงินจ่าย
รวม

		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
80,102,550
62,156,517
80,102,550
62,156,517

19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลรายหนึ่งซึ่งไม่มีการทำสัญญา ไม่มีการ
คิดดอกเบี้ย ไม่มีกำหนดชำระคืน และไม่มีหลักประกัน
20. หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

-

งบการเงินรวม
2550
5,552,151
(375,369)
5,176,782
(2,977,790)
2,198,992

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
5,552,151
7,653,699
(375,369)
(495,360)
5,176,782
7,158,339
(2,977,790)
(2,608,683)
2,198,992

4,549,656

21. หนี้สินจากการประนีประนอมหนี้
ในระหว่างปี 2550 บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการชำระหนี้กับเจ้าหนี้
การค้ารายหนึ่งซึ่งเป็นอดีตบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และได้เข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้การค้าหลายราย
สำหรับงานก่อสร้างโครงการหนึ่งซึ่งมีผลประกอบการขาดทุน โดยบริษัทย่อยได้รับการยกหนี้จากเจ้าหนี้การค้าดังกล่าว
สุทธิเป็นจำนวน 11 ล้านบาท และได้บันทึกจำนวนเงินดังกล่าวไว้ในบัญชี  “กำไรจากการประนีประนอมหนี้” ในงบกำไร
ขาดทุนรวมของปีปัจจุบัน
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18. TRADE ACCOUNTS PAYABLE AND NOTES PAYABLE
(Unit: Baht)
Consolidated
financial
statements
2007
172,876,697
34,452,696
207,329,393

Trade accounts payable
Notes payable
Total

Separate financial statements
2007
2006
80,102,550
62,156,517
80,102,550
62,156,517

19. SHORT-TERM LOAN FROM OTHER PERSON
As at 31 December 2007, the Company has a short-term loan from an individual, for which there is
no contract, no interest is charged, no payment period is stipulated and there is no collateral.
20. LIABILITIES UNDER HIRE PURCHASE AND FINANCIAL LEASE AGREEMENTS
(Unit: Baht)
Consolidated
financial
statements
2007
Liabilities under hire purchase and financial
lease agreements
Less: Deferred interest
Total
Less: Current portion
Liabilities under hire purchase and financial
lease agreements - net of current portion

Separate financial statements
2007
2006

5,552,151
(375,369)
5,176,782
(2,977,790)

5,552,151
(375,369)
5,176,782
(2,977,790)

7,653,699
(495,360)
7,158,339
(2,608,683)

2,198,992

2,198,992

4,549,656

21. LIABILITIES FROM COMPOSITION OF DEBT
During the year 2007, Sahakarn Wisavakorn Company Limited, a subsidiary company, entered into a
debt repayment agreement with a trade account payable, which is a former related party, and entered into
compromise agreements with several trade accounts payable of a construction project which is operating
at a loss. These trade accounts payable forgave the subsidiary debt amounting to Baht 11 million and the
subsidiary recorded this amount as “gains from debt composition” in the consolidated income statement of
this year.
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22. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2550
9,121,636
6,049,268
4,687,024
22,319,741
2,681,200
8,366,272
53,225,141

ภาษีขายตั้งพัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าเผื่อการรับประกันผลงาน
อื่น ๆ
รวม

		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
9,121,636
9,818,492
4,687,024
5,418,125
15,530,255
12,578,244
2,681,200
2,204,750
1,839,032
1,715,585
33,859,147
31,735,196

23. ทุนเรือนหุ้น / ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติรายการดังต่อไปนี้
-   ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 154,500,000 บาท เป็น 150,000,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นจด
ทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 4,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 4,500,000 บาท
ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ บริษัทฯได้จดทะเบียน
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเป็น 150,000,000 บาทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 150,000,000 บาท เป็น 256,666,667 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจำนวน 106,666,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัท สหการวิศวกร
จำกัด ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 5 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเป็น 256,666,667 บาท กับ
กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550
		
ในเดือนเมษายน 2550 บริษัทฯได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 106,666,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 5 ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
เพิ่มจาก 150,000,000 บาท เป็น 256,666,615 บาท และบริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เป็น
256,666,615 บาทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550
การแลกหุน้ ดังกล่าวส่งผลให้บริษทั ฯมีสว่ นเกินมูลค่าหุน้ จำนวน 168,533,252 บาท โดยค่าใช้จา่ ยในการออกหุน้ จำนวน
ประมาณ 0.3 ล้านบาท ได้นำมาหักกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นดังกล่าวทั้งจำนวน
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22. OTHER CURRENT LIABILITIES
(Unit: Baht)
Consolidated
financial
statements
2007
9,121,636
6,049,268
4,687,024
22,319,741
2,681,200
8,366,272
53,225,141

Suspense output VAT
Corporate income tax payable
VAT payable
Accrued expenses
Allowance for warranty expense
Others
Total

Separate financial statements
2007
2006
9,121,636
9,818,492
4,687,024
5,418,125
15,530,255
12,578,244
2,681,200
2,204,750
1,839,032
1,715,585
33,859,147
31,735,196

23. SHARE CAPITAL / SHARE PREMIUM
On 9 April 2007, a resolution of the Annual General Meeting of the Company’s shareholders
authorised the following transactions.
- Approved the reduction of the Company’s registered capital from Baht 154,500,000 to Baht
150,000,000 by canceling of 4,500,000 unissued ordinary shares, with a par value of Baht 1 each, a total
of Baht 4,500,000, before increasing the Company’s registered share capital, in compliance with the laws
pertaining to public companies. The Company registered the reduction of its registered capital to Baht
150,000,000 with the Ministry of Commerce on 11 April 2007.
- Approved the increase of the Company’s registered capital from Baht 150,000,000 to Baht
256,666,667 through the issue of 106,666,667 new shares, with a par value of Baht 1 each to support the purchase of the shares of Sahakarn Wisavakorn Company Limited as discussed in Note 5. The
Company registered the increase in the Company’s registered capital to Baht 256,666,667 with the Ministry of
Commerce on 12 April 2007.
In April 2007, the Company allocated 106,666,615 of its new shares, with a par value of Baht 1
each, to shareholders of Sahakarn Wisavakorn Company Limited as described in Note 5. The Company’s
paid up share capital thus increased from Baht 150,000,000 to Baht 256,666,615. The Company registered
the increase in its paid up share capital to Baht 256,666,615 with the Ministry of Commerce on 24 April
2007.
There is share premium of Baht 168,533,252 from the Company’s allocation of shares to Sahakarn
Wisavakorn Company Limited. Expenses of the share issue, amounting to Baht 0.3 million, are netted against
this share premium.
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รายการกระทบยอดจำนวนหุ้นสามัญ

(หน่วย: หุ้น)
จำนวนหุ้น

หุ้นสามัญจดทะเบียน
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
ลดทุนจดทะเบียน
เพิ่มทุนจดทะเบียน
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
เพิ่มทุนจากการรวมธุรกิจ
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

154,500,000
(4,500,000)
106,666,667
256,666,667
150,000,000
106,666,615
256,666,615

24. สำรองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไป
จ่ายเงินปันผลได้
25. จำนวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี (พันบาท)

งบการเงินรวม
2550
430
139,170

		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
405
360
122,832
111,641

26. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทฯ คำนวณภาษีตามแบบแสดงรายการโดยใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 5 กันยายน 2544 ให้สิทธิทาง
ภาษีแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ
20 สำหรับกำไรสุทธิทางภาษีเป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวัน
ที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยคำนวณขึ้นในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายบาง
รายการซึ่งถือหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่ได้
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Reconciliation of share capital

(Unit: shares)
Number of shares

Registered share capital
Number of ordinary shares as at 1 January 2007
Reduction in registered capital
Increase in registered capital
Number of ordinary shares as at 31 December 2007
Issued and paid up share capital
Number of ordinary shares as at 1 January 2007
Increase in capital due to merger
Number of ordinary shares as at 31 December 2007

154,500,000
(4,500,000)
106,666,667
256,666,667
150,000,000
106,666,615
256,666,615

24. STATUTORY RESERVE
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required
to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net income after deducting accumulated deficit
brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. The statutory reserve
is not available for dividend distribution.
25. NUMBER OF EMPLOYEES AND RELATED COSTS

Number of employees at end of year (persons)
Employee costs for the year (Thousand Baht)

Consolidated financial
statements
2007
430
139,170

Separate financial statements
2007
405
122,832

2006
360
111,641

26. CORPORATE INCOME TAX
The Company calculated income tax using a 20% tax rate because Royal Decree No.387 B.E. 2544,
dated 5 September 2001, grants companies listed on the Market for Alternative Investment a reduction in
the corporate income tax rate from 30% to 20% for taxable profit for five consecutive accounting periods
beginning on or after the date of which companies listed on the Market for Alternative Investment in
accordance with securities and exchange laws.
The subsidiary calculated corporate income tax at the rate of 30 percent of net income after adding
back some expenses that are not allowed for tax computation purposes.
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27. กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่
ออกอยู่ในระหว่างปี
28. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินกิจการส่วนใหญ่ในส่วนงานทางธุรกิจการให้บริการก่อสร้าง
ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นดังนี้:
(หน่วย: ล้านบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
    
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
รายการ
ยอดรวม
ตัดบัญชี
รายได้จากการให้บริการ
   -  กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
1,170
65
1,235
1,235
   -  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
318
318
(91)
227
รายได้จากการขาย
   -  กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
103
103
103
1,591
65
1,656
(91)
1,565
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
   ตามส่วนงาน
243
(36)
207
1
208
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
5
ดอกเบี้ยรับ
4
กำไรจากการประนีประนอมหนี้
11
รายได้อื่น
22
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
(111)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย
สินทรัพย์ถาวร
(18)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(25)
กำไรสุทธิ
96
(หน่วย: ล้านบาท)
    

ในประเทศ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ส่วนกลาง
รวมสินทรัพย์

95



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ต่างประเทศ
รวม
รายการ
ตัดบัญชี
95
-
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ยอดรวม
95
934
1,029

27. EARNINGS PER SHARE
Basic earnings per share is calculated by dividing the net income for the year by the weighted average
number of ordinary shares in issue during the year.
28. SEGMENT INFORMATION
The Company and the subsidiaries’ operations principally involve the construction service business.
Financial information by segment for the year ended 31 December 2007 of the Company and the
subsidiaries is as follows:
(Unit: Million Baht)
Local

Service income
   -  Unrelated parties
   -  Related parties
Sale income
   -  Unrelated parties

1,170
318

65
-

1,235
318

(91)

1,235
227

103
1,591

65

103
1,656

(91)

103
1,565

Local

		
Segment operating profit (loss)
Unallocated income and expenses:
Share of income from investments
     in jointly controlled entities
Interest income
Gain from debt composition
Other income
Selling and administrative expenses
Loss from write-off of fixed assets
Corporate income tax
Net income

For the year ended 31 December 2007
Foreign
Total
Eliminated Grand total

243

(Unit: Million Baht)
For the year ended 31 December 2007
Foreign
Total
Eliminated Grand total
(36)

207

1

208
5
4
11
22
(111)
(18)
(25)
96

(Unit: Million Baht)
		
Property, plant and equipment
Unallocated assets
Total assets

Local
95



As at 31 December 2007
Foreign
Total
Eliminated
95
-
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Grand total
95
934
1,029

ในปี 2549 บริษัทฯดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือการให้บริการก่อสร้างและดำเนินงานธุรกิจในส่วน
งานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับ
ส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราช
บัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ
3 - 7 ของเงินเดือน และบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงาน
นั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2550 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่าย
เงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 1.3 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ 1.1 ล้านบาท 2549: 0.8 ล้านบาท)
30. เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลของปี 2549
     
เงินปันผลของปี 2548
     

(หน่วย: บาท)
อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549

จำนวนเงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

19,500,000

0.13

15,000,000

0.10

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบและการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันเฉพาะส่วนของบริษัทย่อยมีภ
าระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อวัตถุดิบและการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นจำนวนเงินประมาณ 259.2 ล้านบาท (เฉพาะ
ชองบริษัทฯ: 104.1 ล้านบาท)
31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคารสำนักงาน และอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
จ่ายชำระภายใน
1 ปี
2 ถึง 4 ปี
รวม

งบการเงินรวม
5.0
6.3
11.3
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
4.1
5.0
9.1

In 2006, the Company’s operations involve a single business segment, the construction service business,
and are carried on in the single geographic area of Thailand. As a result, all of revenues, operating income
and assets as reflected in these financial statements pertain to the aforementioned business segment and
geographic area.
29. PROVIDENT FUND
The Company, the subsidiary and their employees have jointly established a provident fund in
accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530.  Both employees and the Company contributed to the
fund monthly at the rate of 3 - 7 percent of basic salary. Both employees and the subsidiary contributed
to the fund monthly at the rate of 2 percent of basic salary. The fund, which is managed by TISCO
Asset Management Company Limited, will be paid to employees upon termination in accordance with the
fund rules. During the year 2007, the Company and the subsidiary contributed Baht 1.3 million to the fund
(The Company Only: Baht 1.1 million) (2006: Baht 0.8 million).
30. DIVIDENDS
(Unit: Baht)
Dividends
Final dividends for 2006
     
Final dividends for 2005
     

Approved by
Annual General Meeting of the
shareholders on 9 April 2007
Annual General Meeting of the
shareholders on 26 April 2006

Total dividends

Dividend per share

19,500,000

0.13

15,000,000

0.10

31. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
31.1 Purchase raw material and subcontracted work commitments
As at 31 December 2007, the Company, the subsidiary and the interest of the subsidiary in jointly
controlled entities have outstanding commitments of Baht 259.2 million in respect of purchase raw material
and subcontracted work (the Company only: Baht 104.1 million).
31.2 Operating lease commitments
The Company and the subsidiary have entered into lease agreements in respect of the lease of
land, office building space and equipment.
Future rentals payable under these leases as at 31 December 2007 are as follows:
(Unit: Million Baht)
Payable within

Consolidated
financial statement
5.0
6.3
11.3

1 year
2 to 4 years
Total
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Separate
financial statements
4.1
5.0
9.1

31.3 ภาระผูกพันจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ภายใต้สัญญาที่จัดทำร่วมกันระหว่างบริษัทฯและผู้ถือหุ้นใหญ่อีกสองรายของบริษัท ราชเพลิน จำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทร่วม ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2550 ได้กำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) บริษัทฯและผู้ถือหุ้นใหญ่อีกหนึ่งรายต้องรับผิดชอบในการจ่ายคืนต้นทุนจมเป็นจำนวนเงินตามที่ระบุในสัญญา
ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่อีกหนึ่งรายที่เหลือซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการและได้ลงทุนก่อสร้างโครงการบางส่วน โดยจะเริ่มชำระคืนก็
ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ราชเพลิน จำกัด ได้รับสัญญางานก่อสร้างของโครงการแล้ว
2) บริษัทฯและผู้ถือหุ้นใหญ่อีกหนึ่งรายต้องร่วมกันรับภาระสำหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยบริษัท
ฯและผู้ถือหุ้นดังกล่าวเพื่อการพัฒนาโครงการในสัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งบริษัทฯได้ร่วมรับภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวโดยการให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท ราชเพลิน จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวจำนวน 40 ล้านบาท
31.4 หนังสือค้ำประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารคงเหลือดังต่อไปนี้
1) หนังสือค้ำประกันในนามบริษัทฯ
บริษัทย่อย
และกิจการที่ควบคุมร่วมกันเฉพาะส่วนของบริษัทย่อย
จำนวนประมาณ 647.3 ล้านบาท และ 0.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกันซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ำประกันเพื่อ
ค้ำประกันการก่อสร้าง การประมูลงานก่อสร้าง การยื่นซองประกวดราคาและการชำระหนี้จำนวน 361.9 ล้านบาท และ
0.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อค้ำประกันการชำระคืนเงินรับล่วงหน้าและเงินประกันผลงานจำนวน 275.7 ล้านบาท
และเพื่อค้ำประกันอื่น ๆ จำนวน 9.7 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 204.5 ล้านบาท และ 0.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการก่อสร้าง การประมูลงานก่อสร้าง การยื่นซองประกวดราคาและการ
ชำระหนี้จำนวน 164.2 ล้านบาท และ 0.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อค้ำประกันการชำระคืนเงินรับล่วงหน้าและเงิน
ประกันผลงานจำนวน 33.8 ล้านบาท และเพื่อค้ำประกันอื่น ๆ จำนวน 6.5 ล้านบาท)
2) หนังสือค้ำประกันในนามของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งค้ำประกันโดยบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 25.6
ล้านบาท
เพื่อค้ำประกันวงเงินครึ่งหนึ่งของจำนวนที่บริษัทดังกล่าวได้ค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันธนาคารให้
กับบริษัท ราชเพลิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
3) หนังสือค้ำประกันในนามของกลุ่มบริษัทร่วมทำงานแห่งหนึ่งซึ่งค้ำประกันโดยบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน
เงินประมาณ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ บางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทร่วมทำงานดังกล่าว เพื่อค้ำประกันการประมูลงานก่อสร้างและการยื่นซองประกวดราคา
31.5 การค้ำประกัน
1) บริษัทฯค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 355 ล้านบาท
2) บริษัทย่อยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันแห่งหนึ่งในวงเงิน 141.14 ล้านบาท
32. คดีฟ้องร้อง
1) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 บริษัทฯได้ยื่นคำร้องสอดต่อศาลจังหวัดชลบุรีเพื่อขอเป็นจำเลยร่วมในคดีที่
หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งและบริษัทแห่งหนึ่งได้ถูกฟ้องร้องร่วมกันจากกิจการสองแห่ง
เนื่องจากหน่วยงานราชการ
และบริษทั ดังกล่าวได้กระทำการล่าช้าในการรือ้ ย้ายแนวท่อก๊าซออกจากเขตก่อสร้างของกิจการผูฟ้ อ้ งร้องดังกล่าว เป็นเหตุ
ให้กิจการผู้ฟ้องร้องดังกล่าวได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างให้
บริษัทผู้ถูกฟ้องร้องดังกล่าว และบริษัทฯได้มีข้อตกลงในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดอันอาจเกิดขึ้นกับบริษัทผู้ถูก
ฟ้องร้องดังกล่าว ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดชลบุรี และศาลได้นัดพิจารณาคดีในวันที่ 3 มีนาคม
2551 เพื่อส่งคดีดังกล่าวให้ศาลปกครองพิจารณาต่อไป
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31.3 Commitments from purchase of investment in associate
A contract among the Company and another two shareholders of Ratcha Ploen Company Limited, an
associated company, dated 17 October 2007, stipulates the following conditions:
1) The Company and one of the other shareholders are responsible for reimbursing sunk-in costs
in the amount stipulated in the contract to the remaining shareholder which was the initiator of the project
initiative and had already made some investment in project construction. Payment is due when the existing
shareholders of Ratcha Ploen Company Limited receive the project construction contract.
2) The Company and one of the other shareholders are jointly and equally responsible for all cost
and expenses incurred by the Company and that shareholder. The Company too responsible for such costs
and expenses by providing financial support to Ratcha Ploen Company Limited in the form of loans. As at
31 December 2007, the outstanding balance of such loans was Baht 40 million.
31.4 Bank guarantees
As at 31 December 2007, there were the following outstanding guarantees issued by banks:
1) Bank guarantees of approximately Baht 647.3 million and USD 0.6 million on behalf of the
Company, the subsidiary and the interest of the subsidiary in jointly controlled entities in respect of certain
performance bonds as required in the normal course of business. These included letters of guarantee
amounting to Baht 361.9 million and USD 0.6 million to guarantee of construction contract, bidding and debt
repayment, Baht 275.7 million to guarantee of advance payment bond and retention, and Baht 9.7 million to
guarantee of others. (The Company only: Baht 204.5 million and USD 0.6 million which included letters of
guarantee amounting to Baht 164.2 million and USD 0.6 million to guarantee of construction contract, bidding
and debt repayment, Baht 33.8 million to guarantee of advance payment bond and retention, and Baht 6.5
million to guarantee of others.)   
2) Bank guarantees of approximately Baht 25.6 million issued in favor a company, and secured by
the Company, to secure the half of the total amount guaranteed by that company on behalf of Ratcha Ploen
Company Limited, the associated company, for the issue of a bank guarantee.
3) Bank guarantees of approximately USD 1.5 million issued in favor of a consortium, and secured
by the subsidiary, in respect of certain performance bonds as required in the normal course of business as
guarantees for construction bids.
31.5 Guarantees
1) The Company has secured credit facilities of a subsidiary totaling Baht 355 million.
2) The subsidiary has secured credit facilities of one jointly controlled entity totaling Baht 141.14
million.
32. LITIGATION
1) On 27 December 2007, the Company petitioned the Chonburi Provincial Court to name it as joint
defendant in a lawsuit jointly brought by two companies against a government agency and a company,
on the grounds that the sued company and government agency had delayed moving the gas pipes from
the construction site of the plaintiffs, resulting in losses to the plaintiffs amounting to Baht 6 million. The
Company made the petition since it is the construction contractor of the sued company and has agreed to
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2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทย่อยเป็นจำเลยในคดีฟ้องร้องเนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้หลายคดี
รวมทุนทรัพย์ฟ้องทั้งสิ้น 45.7 ล้านบาท บริษัทย่อยได้บันทึกหนี้สินดังกล่าวไว้ในบัญชีแล้วจำนวน 32.3 ล้านบาท คงเหลือ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องจำนวน 13.4 ล้านบาท ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาของศาล
โดยผู้บริหารของบริษัทย่อยมีความเชื่อมั่นว่าผลของคดีดังกล่าวจะไม่ต่างจากหนี้สินที่ได้บันทึกบัญชีไว้แล้ว
33. เครื่องมือทางการเงิน
33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 “การ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ลูกหนี้/เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน เงินจ่าย/รับล่วงหน้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงิน
ฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน หนี้สินจากการประนีประนอมหนี้
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระเงินให้กู้
ยืมระยะสั้นและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและ
วิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม
ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้
สินเชื่อ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้ารายได้ที่ยังไม่
เรียกชำระ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการที่แสดงอยู่ในงบดุล

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริ ษ ั ท ฯและบริ ษ ั ท ย่ อ ยมี ค วามเสี ่ ย งจากอั ต ราดอกเบี ้ ย ที ่ ส ำคั ญ อั น เกี ่ ย วเนื ่ อ งกั บ เงิ น ฝากสถาบั น การเงิ น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ   เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายและหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ย
ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และ
สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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be responsible for all expenses incurred by the sued company. The case is currently under consideration by
the Chonburi Court and the Court has set a date of 3 March 2008  for a hearing on whether to forward
the case to the Administrative Court for hearing.
2) As at 31 December 2007, the subsidiary is defendant in a number of lawsuits brought for
defaulting on debt, with total claims amounting to Baht 45.7 million. The subsidiary has already recorded
liabilities amounting to Baht 32.3 million in the financial statements leaving contingent liabilities of Baht 13.4
million. The cases are now in the process of being heard by the courts. The subsidiary’s management are
confident that the outcomes of the cases will not differ from the recorded liabilities.
33. FINANCIAL INSTRUMENTS
33.1 Financial risk management
The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No. 48 “Financial Instruments:
Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, trade accounts receivable, unbilled
receivable, accounts receivable/payable - retention, advances paid/received, short-term loans to/from, restricted bank
deposits, advance payment for project development, trade accounts payable and notes payable, unbilled payable,
liabilities under hire purchase and financial lease agreements, and liabilities from composition of debt. The
financial risks associated with these financial instruments and how they are managed is described below.
		 Credit risk
The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable, unbilled receivable,
short-term loans to and advance payment for project development. The Company manages the risk by adopting
appropriate credit control policies and procedures and therefore does not expect to incur material
financial losses. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of trade accounts
receivables, unbilled receivable, short-term loans to, and advance payment for project development as stated
in the balance sheet.
		 Interest rate risk
The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its deposits at financial institutions,
short-term loans to, advance payment for project development, short-term loans from, trade accounts payable
and notes payable, and liabilities under hire purchase and financial lease agreements. However, since most
of the Company’s financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are
close to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal.
Significant financial assets and liabilities as at 31 December 2007 classified by type of interest rates are
summarized in the table below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further
classified based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน		มากกว่า 1
1 ปี		 ถึง 3 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตาม
   สัญญาก่อสร้าง
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วง
   ตามสัญญาก่อสร้าง
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
   จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนา
   โครงการ

-

-

-

-

51
119

-

170

38
38

อัตราดอกเบี้ย			
ปรับขึ้นลง
ไม่มี		
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
รวม
				
			
117
18
135
178
178
82
82
43
43
			
44
			
161
364

อัตรา
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)
0 - 0.5
-

43
43

-

51
163

5 - 8.5
1-4

38
733

3

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน		มากกว่า 1
1 ปี		 ถึง 3 ปีี
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตาม
   สัญญาก่อสร้าง
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตาม
   สัญญาก่อสร้าง
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า
   การเงิน
หนี้สินจากการประนีประนอมหนี้

34
-

-

-

-

3
37

2
2



อัตราดอกเบี้ย			
ปรับขึ้นลง		
ไม่มี		
ตามราคาตลาด
อัตราดอกเบี้ย
รวม
			
21
173
22
21
41
20
			
27
21
304
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21
207
22

อัตรา
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)
MLR + 0.5
1.75
-

21
41
20

-

5
27
364

0 - 3.05
-

Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Unbilled receivable
Accounts receivable - retention under
construction contracts
Advance paid to subcontractors under
construction contracts
Short-term loans and interest
   receivable from related parties
Restricted bank deposits
Advance payment for project
   development

Financial liabilities
Short-term loans from financial
institutions
Trade accounts payable and notes payable
Unbilled payable
Accounts payable - retention under
construction contracts
Advance received from customers
under construction contracts
Short-term loans from other person
Liabilities under hire purchase and
   financial lease agreements
Liabilities from composition of debt

Separate financial statements
Fixed interest rate
Floating
Non-interest
Within
interest rate
bearing
1 year1   - 3 years
(% p.a.)
			
117
18
178
82
-

-

51
119
		
170

38
38

34
-

-

-

-

3
37

2
2



(Unit: Million Baht)
Total

Average
interest rate

135
178
82

0 - 0.5
-

43

43

43
-

43
51

5 - 8.5

44
			
161
364
			

163

1-4

38
733

3

MLR + 0.5
1.75
-

-

21
-

173
22

21
207
22

-

21

21

41
20
			
27
21
304

41
20

-

5
27
364

0 - 3.05
-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
   อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน มากกว่า 1
1 ปี     ถึง 3 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตาม
   สัญญาก่อสร้าง
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วง
   ตามสัญญาก่อสร้าง
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
   จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

-

-

41
49

-

90

-

อัตราดอกเบี้ย			
ปรับขึ้นลง
ไม่มี		
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
รวม
				
			
64
2
66
139
139
53
53
20
84

-

32

32

18
244

18
41
69
418

อัตรา
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)
0 - 0.5
-

5
1-4

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
    อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 3 ปี
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตาม
   สัญญาก่อสร้าง
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตาม
   สัญญาก่อสร้าง
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า
   การเงิน

-

-

-

-

3
3

2
2



อัตราดอกเบี้ย			
ปรับขึ้นลง
ไม่มี		
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
รวม
				
			
80
80
17
17
6
			
22
			
125
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อัตรา
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)
-

6

-

22

-

5
130

0 - 3.05

(Unit: Million Baht)
Fixed interest rate
Within
1 year		1- 3 years
Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Unbilled receivable
Accounts receivable - retention under
construction contracts
Advance paid to subcontractors under
construction contracts
Short-term loans and interest
   receivable from related parties
Restricted bank deposits

-

-

-

Financial liabilities
Trade accounts payable and notes payable
Unbilled payable
Accounts payable - retention under
construction contracts
Advance received from customers
under construction contracts
Liabilities under hire purchase and
   financial lease agreements

41
49
90

-

-

-

3
3

Separate financial statements
			
Floating
Non-interest
interest rate
bearing

Total

Average
interest rate
(% p.a.)

			
64
2
139
53

66
139
53

0 - 0.5
-

32

-

18

-

41
69
418

5
1-4

80
17

-

32
			
18
			
20
84
244
			
80
17
6

6

-

-

22

22

-

2
2

-

125

5
130

0 - 3.05

Foreign currency risk

The Company and its subsidiary’s exposure to foreign currency risk arises mainly from buying and
services transactions that are denominated in foreign currencies. The Company and its subsidiary seek to
reduce this risk by entering into forward exchange contracts when it considers appropriate. Generally, the
forward exchange contracts mature within one year.
The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies as at  31 December
2007 are summarised below.
		
Foreign currency
   US dollar

Financial
assets
(Thousand)
252

Financial
liabilities
(Thousand)
43

Average exchange rate
as at 31 December 2007
(Baht per 1 foreign currency unit)
33.7185

As at 31 December 2007, the Company has no outstanding balance of forward exchange contracts.
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษทั ฯมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ ำคัญอันเกีย่ วเนือ่ งจากการซือ้ สินค้าและให้บริการเป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษทั ฯได้ตกลงทำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึง่ ปีเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการ
บริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่าง
ประเทศ ดังนี้
		
สกุลเงิน การเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

สินทรัพย์ทาง
การเงิน
(พัน)
252

หนี้สินทาง
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(พัน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
43
33.7185

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ
33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมี
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี
ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด
หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

34. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

1) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติรับทราบการจัดตั้ง TRC International
Limited ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฮ่องกงเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000
เหรียญฮ่องกง และมีทุนชำระแล้วจำนวน 10 เหรียญฮ่องกง โดยบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทดังกล่าวผ่านทาง
บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุน เข้าประมูลงานในโครงการต่าง
ๆ และเพื่อการดำเนินธุรกรรมทั้งในและต่างประเทศของบริษัทฯ
2) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้
มีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 160 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 และได้รับชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้ว

35. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตาม
ที่ได้รายงานไปแล้ว

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551



Annual Report 2007

33.2 Fair values of financial instruments
Since the majority of the Company’s financial assets and liabilities are short-term in nature and
interest rates which are close to the market rate, their fair value is not expected to be materially different
from the amounts presented in the balance sheets.
A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by reference to
the market price of the financial instrument or by using an appropriate valuation technique, depending on
the nature of the instrument.

34.SUBSEQUENT EVENT

1) On 16 January 2008, a meeting of the Board of Directors of the Company passed a
resolution acknowledging the incorporation of TRC International Limited (“TRCI”). TRCI was incorporated and
domiciled in Hong Kong on 10 January 2008 with a registered share capital of HKS 10,000 and paid up
share capital of HKS 10. The Company holds 100 percent of the shares of TRCI through one the Company’s
representatives. The objective of this investment is to engage in bidding for various projects and carry out
foreign business transactions.
2) On 1 February 2008, the Extraordinary Meeting of the shareholders of Sahakarn Wisavakorn
Company Limited, the Company’s subsidiary, resolved to increase that Company’s share capital from Baht
160 million to Baht 200 million by issuing 4 million shares (Baht 10 each), totalling Baht 40 million. The
subsidiary registered the increase in its share capital with the Ministry of Commerce on 12 February 2008
and has received full payment of the additional share capital.

35.RECLASSIFICATION

Certain amounts in the financial statements for the year ended 31 December 2006 have been
reclassified to conform to the current year’s classifications, with no effect on previously reported net income
or shareholders’ equity.

36.APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements were authorised for issue by the Company’s the Board of Directors on 26
February 2008.
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ชื่อกรรมการและผู้บริหาร
ตำแหน่งในทีอาร์ซี
1. นางไพจิตร รัตนานนท์
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
4. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
5. พล.ต.ต.จรัมพร สุระมณี
กรรมการ
6. นายสมัย ลี้สกุล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			
และรักษาการผู้อำนวยการการสายงานต่างประเทศ
7. นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการ
8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร
				
9. นางสาวรำไพ เศรษฐนันท์
10. นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์วานิชสุข
11. นายเจมส์ จอร์แดน เฟลมมิ่ง
ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
12. นายสิงหรัตน์ เจริญวงศา
ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน
13. นายศักดา ตันติวัฒนกูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการฝ่ายวิศวกรรมงานวางท่อก๊าซ
14. นายเชวง รีศรีกิตต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฎิบัติการฝ่ายปฏิบัติการงานวางท่อก๊าซ
15. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม
ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร และเลขานุการบริษัท
16. นางสาวเรวดี อาจหาญ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งในสหการวิศวกร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และรองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารองค์กร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
-

10. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
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1 Mrs. Paichit Rattananon
2 Assoc. Prof. Kamjorn Tatiyakavee, MD.
3 Assoc. Prof. Pises Sethsathira
4 Assoc. Prof. Aekkachai Nittayagasetwat, PH.D., FRM.
5 Pol. Maj. Gen. Jarumporn Suramanee
6 Mr. Smai Leesakul
			
7 Mr. Paitoon Goserakwong
8 Mrs. Podchanee Phaosavasdi
			
9 Ms. Rampai Setthanant
10 Mr. Pongsak Pongvanijsuk
11 Mr. James Jordan Fleming
12 Mr. Singharat Charoenwongsa
13 Mr. Sakda Tantivathanakul
14 Mr. Chaveng Reesrikitti
15 Ms. Ounruen Sujarittham
16 Ms. Rewadee Ardharn

Name

Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. (“SKW”)

Chairman of the Board and Authorized Director
Director and Chairman of the Audit Committee
Director and Audit Committee
Director and Audit Committee
Director
Authorized Director, Chief Executive Officer and
Authorized Director and Chief Executive Officer
Acting Vice President, Overseas Division 				
Authorized Director and President
Director
Authorized Director and Vice President,
Authorized and Deputy Managing Director,
Corporate Affairs Division
Corporate Affairs Division
Authorized Director
Managing Director and Director
Vice President , Operation Division
Director
Vice President, Project development and Investment Division
Authorized Director
Assistant Vice President Pipeline Engineering Department
Assistant Vice President Pipeline Operation Department
Corporate Finance Manager and the Company Secretary
Accounting Manager
-

Position
TRC Construction Public Company Limited (“TRC”)		

10. Details of Management and Executives as at 31 December 2007
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2

1

ลำดับ
ที่

รศ. นพ. กำจร ตติยกวี
กรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบทีอาร์ซี

นางไพจิตร รัตนานนท์
ประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ทีอาร์ซี

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง

52

52

อายุ
(ปี)

ผ่านการอบรม Director
Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่
35/2005

วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี แพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ของสถาบันวิทยาการตลาดหุ้น
รุ่นที่ 5 (วตท.5)

ผ่านการอบรม Director
Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 38/
2005

มหาวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
หลักสูตร ปรอ.48

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณวุฒิทางการ
ศึกษาสูงสุด

-

20.69%
ถือหุ้นโดยตรงแ
ละโดยอ้อมผ่าน
บริษัท เคพีเค
1999 จำกัด
ที่นางไพจิตร
ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 99.99

-

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท
ผูบ้ ริหาร

กรรมการผู้จัดการ

2545 - ปัจจุบัน

บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด

บริษัท ไทยโตกุชูไก จำกัด

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หนวยงาน

กรรมการ และประธาน บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
2544 - ปัจจุบัน ผูอ้ ำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย
2539 - ปัจจุบัน ผูอ้ ำนวยการ
ศูนย์สารสนเทศทางการแพทย์เพื่อประชาชน
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 - 2547 รองอธิการบดี
ด้านบริหารบุคคลและการพัสดุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539 - 2543 หัวหน้าภาควิชา
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุลชีววิทยา

กรรมการผู้จัดการ

2547 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

ตำแหนง

2548 - ปัจจุบัน

ชวงเวลา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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Assoc. Prof. Kamjorn
Tatiyakavee, MD.
Director and
Chairman of the Audit
Committee of TRC

Mrs. Paichit Rattananon
- Chairman of the Board
of TRC
- Authorized Director of TRC

1

2

Name/ Position

No.

52

52

Age

Managing Director

2002 - present

Company

KPK 1999 Co., Ltd.

Thai Tokushukai Co., Ltd.

TRC Construction Public Company Limited

Working Experience

1996 - 2000

2000 - 2004

Information Technology Center, Thai Red Cross
Public Medical Information Center, faculty of Medicine,
Chulalongkorn University
Vice President
Human Resource office,
Chulalongkorn University
Head of Microbiology Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Department

Director
Director

2005 - present Director and Chairman TRC Construction Public Company Limited
of Audit Committee

Managing Director

2004 - present

Director Accreditation Program
(DAP) 35/2005, Thai Institute
of Director Association

-

Chairman

Position

2005 - present

Period

2001 - present
1996 - present

-

-

Relationship

Board of Pediatrics,
Chulalongkorn University

Diploma of Medicine
Chulalongkorn University

Capital Market Academy
Leader Program 5 (CMA 5)

20.69%
Directly and
indirectly holds
Thailand National Defense
the shares
College: TNDC 48
through KPK
1999 Co., Ltd.
Director Accreditation Program which Mrs. Paichit
(DAP) 38/2005, Thai Institute holds 99.99% of
of Director Association
its shares

Bachelor of Political Science,
Ramkhamhaeng University

Education

Shareholding
in the
Company
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4

3

ลำดับ
ที่

รศ. ดร. เอกชัย
นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบทีอาร์ซี

รศ. พิเศษ เสตเสถียร
กรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบทีอาร์ซี

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง

44

51

อายุ
(ปี)

ผ่านการอบรม Director
Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
รุ่นที่ 35/2005

ผู้จัดการความเสี่ยงทางการเงิน
(Financial Risk Manager:
FRM® þ) ที่ได้รับการรับรองจาก
Global Association of Risk
Professionals (GARP)

ปริญญาเอก การเงิน
University of Mississippi
สหรัฐอเมริกา

ผ่านการอบรม Director
Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรม
การบริษัทไทย รุ่นที่ 35/2005

ปริญญาโท กฎหมาย
Columbia University
สหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิทางการ
ศึกษาสูงสุด

-

ผูอ้ ำนวยการหลักสูตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาบัณฑิตทางบริหาร
ธุรกิจภาคพิเศษ
รองคณบดี

2545 - 2549

2545 - 2547

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กรรมการ
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
และกรรมการตรวจสอบ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จก.
บมจ. สแกนดิเนเวีย ลีสซิ่ง
บมจ. ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์

2548 - ปัจจุบัน

ปัจจุบัน
2547
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

คณบดี

-

2550 - ปัจจุบัน

2548
2541
2539
2534

และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมกา
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ชวงเวลา
ตำแหนง
บริษัท/หนวยงาน
ในบริษัท
ผูบ้ ริหาร
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
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Assoc. Prof. Aekkachai
Nittayagasetwat, PH.D.,
FRM.
Director and Audit
Committee of TRC

Director Accreditation Program
(DAP) 35/2005, Thai Institute of
Director Association

Certified Financial Risk Manager: FRM®, Global Association
of Risk Professionals (GARP),
U.S.A.

44 PH.D. in Finance
University of Mississippi, U.S.A.

Education

4

Age

Assoc. Prof. Pises Sethsathira 51 Master of Laws (LL.M)
Director and Audit
Columbia University, U.S.A.
Committee of TRC
Director Accreditation Program
(DAP) 35/2005, Thai Institute
of Director Association

Name/ Position

3

No.

-

-

Shareholding
in the
Company

-

-

Relationship

-

present
2004
present
present

2002 - 2004

2002 - 2006

2005 - present

2007 - present

2005
1998
1996
1991

2005 - present

Period

National Institute of Development Administration

Trinity Advisory 2001 Co., Ltd.
Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd.
Scandinavian Leasing Public Company Limited
Thailand Iron Works Public Company Limited

TRC Construction Public Company Limited

Company

Associate Dean

National Institute of Development Administration

Director and Audit TRC Construction Public Company Limited
Committee
Director of the flexible National Institute of Development Administration
MBA Program

Dean

Director and Audit
Committee
Managing Director
Director
Audit Committee
Audit Committee

Position

Working Experience
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6

5

ลำดับ
ที่

นายสมัย ลี้สกุล
กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนาม และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารทีอาร์ซีและ
สหการวิศวกร

พล.ต.ต.จรัมพร สุระมณี
กรรมการทีอาร์ซี

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง

52

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 16
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่
64/2007

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์

(รปบ. ตร.)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปริญญาโท สาขาอาชญาวิทยา
Eastern Kentucky University
สหรัฐอเมริกา
ผ่านการอบรม
Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 51/2005
Audit Committee Program
(ACP) รุ่นที่ 15/2006
Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 81/2006
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาอุตสาหกรรม

คุณวุฒิทางการ

1.75%

-

2549 - 2550

กรรมการ

เลขาธิการ

2545 - ปัจจุบัน

การประปาส่วนภูมิภาค

สหพันธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย

บริษัท ราชเพลิน จำกัด

กรรมการ

2549 - ปัจจุบัน

กองบัญชาการตำรวจนครบาล

กรรมการและประธาน บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สหการวิศวกร จำกัด

รองผูบ้ ญั ชาการ

2547 - 2549

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หนวยงาน

2550 - ปัจจุบัน

รองผูบ้ ญั ชาการ

กรรมการ

ตำแหนง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2550 - ปัจจุบัน

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ชวงเวลา
ในบริษัท
ผูบ้ ริหาร
54 ปริญญาตรี รัฐประศาสน์ศาสตร์
2550 - ปัจจุบัน

อายุ
(ปี)
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6

5

No.

Mr. Smai Leesakul
- Authorized Director and
Chief Executive Officer of
TRC and SKW
- Acting Vice President,
Overseas Division of TRC

Pol.Maj.Gen. Jarumporn
Suramanee
Director of TRC

Name/ Position
Education

Director Accreditation Program
(DAP) 64/2007, Thai Institute of
Director Association

National Defense College: TNDC
(16)

Master Degree in Management,
SASIN Graduate Institute
Chulalongkorn University

52 Bachelor of Industrial Engineering,
Chulalongkorn University

Director Accreditation Program
(DAP) 51/2006
Audit Committee Program
(ACP) 15/2006
Director Certification Program
(DCP) 81/2006
Thai Institute of Director
Association

Bachelor of Public Administration
(Police), Royal Police Cadet

54 Master of Criminal Justice,
Eastern Kentucky University,
U.S.A.

Age

-

-

Shareholding
in the
Company

-

-

Relationship

Director and Chief
Executive Officer
Director
General Secretary

Board of Director

2007 - present
2006 - present
2002 - present

2006 - 2007

Sub - Commissioner

Sub - Commissioner

2007 - present
2004 - 2006

Director

Position

2007 - present

Period

Company

Provincial Water Authority of Thailand (PWA)

The Federation of Design and Construction Services of
Thailand (FEDCON)

Ratcha Ploen Co., Ltd.

TRC Construction Public Company Limited and Sahakarn Co., Ltd.

Metropolitan Police Bureau

Central Investigation Bureau

TRC Construction Public Company Limited

Working Experience
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8

7

ลำดับ
ที่
คุณวุฒิทางการ
ศึกษาสูงสุด

นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ทีอาร์ซีและสหการ
- ผู้อำนวยการสายงานบริหาร
องค์กรทีอาร์ซี
- รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารองค์กร
สหการวิศวกร

46

บริษัท ดี อี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
2531 - 2549

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น
64/2007 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผูอ้ ำนวยการสายงาน
พัฒนาธุรกิจ

บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการและรอง
กรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริหารองค์กร

-

ปริญญาโท (การตลาด)
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

0.68%

กรรมการผูจ้ ดั การ

2538 - 2541

บริษัท เค เอส เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรรมการ
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
และกรรมการผูจ้ ดั การ

2541 - ปัจจุบัน

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ชวงเวลา
ตำแหนง
บริษัท/หนวยงาน
ในบริษัท
ผูบ้ ริหาร
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ และ
ผูอ้ ำนวยการสายงาน
บริหารองค์กร

ผ่านการอบรม
Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น 26/2004
Director Certification Program
(CAP) รุ่น 53/2005 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

55 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์
สาขาเคมี
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และกรรมการผู้จัดการทีอาร์ซี
- กรรมการสหการ
ปริญญาโท บริหารอุตสาหกรรม
Northern Illinois University
สหรัฐอเมริกา

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)
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7

No.

Age

Education

Mrs. Podchanee Phaosavasdi
- Authorized Director of TRC
and SKW
- Deputy Managing Director,
Corporate Affairs Division of
SKW
- Vice President, Corporate
Affairs Division of TRC

Director

1988 - 2004

Company

D E Capital Public Co., Ltd.

Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.

TRC Construction Public Company Limited

KSS Engineering and Construction Co., Ltd.

TRC Construction Public Company Limited

Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.

Working Experience

Vice President, Business Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
Development

Director
2004 - present

Director and Vice
President, Corporate
Affairs Division

Managing Director

Director Accreditation Program
(DAP) 64/2007, Thai Institute of
Director Association

2007 - present

1995 - 1998

1998 - present Director and President

2007 - present

Position

Director and Deputy
Managing Director,
Corporate Affairs

-

-

Period

2006 - present

0.68%

-

Relationship

Master of Business Administration,
Ramkamhaeng University

46 Bachelor of Arts (English Language)
Chulalongkorn University

Director Accreditation Program
(DAP) 26/2004 and Director
Certification Program (DCP)
53/2005, Thai Institute of
Director Association

Mr. Paitoon Goserakwong
55 Bachelor of Chemical Engineering,
- Authorized Director of TRC
Chulalongkorn University
- President of TRC
- Director of SKW
Master of Arts in Industrial
Management,
Northern Illinois University,
U.S.A.

Name/ Position

Shareholding
in the
Company
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11

นายเจมส์ จอร์แดน เฟลมมิ่ง 54
- ผู้อำนวยการ
สายงานปฏิบัติการทีอาร์ซี
- กรรมการสหการวิศวกร

นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์วานิชสุข 54
กรรมการ และกรรมการ
ผู้จัดการสหการวิศวกร

10

74

นางสาวรำไพ เศรษฐนันท์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สหการวิศวกร

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

9

ลำดับ
ที่

ผ่านการอบรม
Filter Welder Certificate and
First class Welder

ประกาศนียบัตร
University Entrance Certificate
Secondary School
นิวซีแลนด์

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยสากลการบัญชี

คุณวุฒิทางการ
ศึกษาสูงสุด

-

-

0.035%

-

-

-

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท
ผูบ้ ริหาร

กรรมการ
ผูอ้ ำนวยการ
สายงานปฏิบตั กิ าร
ผูจ้ ดั การโครงการ
ผูจ้ ดั การฝ่ายก่อสร้าง

2547 - ปัจจุบัน
2546 - 2547
2543 - 2546

ผูอ้ ำนวยการสายงาน
ปฏิบตั กิ าร

2550 - ปัจจุบัน

2546 - 2549

บริษัท เอบีบี ลัมมัส โกลบอล

บริษัท เอบีบี ลัมมัส โกลบอล

บริษัท สหการวิศวกร จำกัด และบริษัท สหการ ซีแลน
(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
สายงานปฏิบตั กิ าร

2549 - 2550

บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

บริษัท/หนวยงาน

กรรมการ
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
และกรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการบริษทั

ตำแหนง

2550 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน

ชวงเวลา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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Mr. Pongsak Pongvanijsuk
- Managing Director of SKW
- Director of SKW

10

Mr. James Jordan Fleming
- Vice President, Operation
Division of TRC
- Director of SKW

Ms. Rampai Setthanant
Authorized Director of SKW

9

11

Name/ Position

No.

Education

Filter Welder Certificate and First
Class Welder

54 University Entrance Certificate
Secondary School,
New Zealand

54 Bachelor of Engineering,
Khon Kaen University

74 Diploma of Accounting, Sakol
Accounting College

Age

-

-

0.035%

Shareholding
in the
Company

-

-

-

Relationship

Director

Position
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.

Company

2000 - 2003 Construction Manager

2003 - 2004

Vice President,
Operation Division
2004 - present

Project Manager

Director

2007 - present

Vice President
Operation Division

ABB Lummus Global Ltd.

ABB Lummus Global Ltd.

Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
and Sahakarn Zelan (Thailand) Co., Ltd.
TRC Construction Plc.

Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.

2007 - Present Director and Managing Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
Director
Deputy Managing Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
2006 - 2007
Director, Operation
Division

2003 - Present

Period

Working Experience
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13

12

ลำดับ
ที่

นายศักดา ตันติวัฒนกูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน
ปฏิบัติการฝ่ายวิศวกรรม
งานวางท่อก๊าซ ทีอาร์ซี

50

57
นายสิงหรัตน์ เจริญวงศา
- ผู้อำนวยการสายงานพัฒนา
โครงการและการลงทุน
ทีอาร์ซี
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สหการวิศวกร

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์

คุณวุฒิทางการ
ศึกษาสูงสุด

-

-

-

-

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท
ผูบ้ ริหาร
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หนวยงาน

ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยการ
สายงานปฏิบตั กิ าร
ฝ่ายวิศวกรรมงาน
วางท่อก๊าซ
ผูจ้ ดั การ
ฝ่ายวิศวกรรม

2533 - 2541

รองผูอ้ ำนวยการฝ่าย
ปฏิบตั หิ น้าที่
ผูบ้ ริหารงานสินทรัพย์
ธุรกิจขนาดใหญ่สาย
งานบริหารสินทรัพย์

บริษัท เคเอสเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทสหการวิศวกร จำกัดและบริษัทสหการ ซีแลน
(ประเทศไทย) จำกัด
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
บัญชีและการเงิน

ผูอ้ ำนวยการสายงาน
พัฒนาโครงการและ
การลงทุน
กรรมการ

ตำแหนง

2542 - ปัจจุบัน

2541 - 2549

2548 - 2550

2550 - ปัจจุบัน

ชวงเวลา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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13

12

No.

Age

Education

Mr. Sakda Tantivathanakul
Assistant Vice President,
Pipeline Engineering
Department of TRC

50 Bachelor of Engineering,
Chiang Mai University

Mr. Singharat Charoenwongsa 57 Bachelor of Commerce,
- Vice President, Project
Thammasart University
Development and Investment
Division of TRC
Master Degree in Management,
- Authorization Director of
SASIN Graduate Institute
SKW
Chulalongkorn University

Name/ Position

-

-

Shareholding
in the
Company

-

-

Relationship
Position

Company

TRC Construction Public Company Limited
1999 - present Assistant Vice
President, Pipeline
Engineering Department
Department Manager KSS Engineering and Construction Co., Ltd.

1998 - 2004 Vice President of Krung Thai Bank Public Company Limited
Large Cooperate Unit

2007 - present Vice President, Project TRC Construction Public Company Limited
Development and
Investment Division
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. and Sahakarn
Director
Zelan(Thailand) Co., Ltd.
2005 - 2007 Chief Financial Officer Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.

Period

Working Experience
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ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัย อีสเทอร์นเอเชีย

39

16

นางสาวเรวดี อาจหาญ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทีอาร์ซี

ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศ
าสตร์

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณวุฒิทางการ
ศึกษาสูงสุด

นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม 40
ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร
และเลขานุการบริษัท ทีอาร์ซี

48
นายเชวง รีศรีกิตต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน
ปฎิบัติการฝ่ายปฏิบัติการงาน
วางท่อก๊าซ ทีอาร์ซี

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

15

14

ลำดับ
ที่

-

-

-

-

-

-

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท
ผูบ้ ริหาร

ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน

2541 - 2547

ผูจ้ ดั การ แผนกบัญชี

ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน
องค์กร

2547 - ปัจจุบัน

2543 - ปัจจุบัน

เลขานุการบริษทั

2550 - ปัจจุบัน

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีเอ็นที เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
(ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน))

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ าร บริษัท เคเอสเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด

2538 - 2541

บริษัท/หนวยงาน

ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยการ
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
สายงานปฎิบตั กิ ารฝ่าย
ปฏิบตั กิ ารงานวาง
ท่อก๊าซ

ตำแหนง

2542 - ปัจจุบัน

ชวงเวลา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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Ms. Rewadee Ardharn
Accounting Manager of TRC

16

39 Master of Business Administration,
Eastern Asia University

Ms. Ounruen Sujarittham
40 Master in Finance,
- Corporate Finance Manager
National Institute of Development
of TRC
Administration
- The Company Secretary of
TRC

Education

15

Age

Mr. Chaveng Reesrikitti
48 Bachelor of Engineering,
Assistant Vice President,
Chiang Mai University
Pipeline Operation Department
of TRC

Name/ Position

14

No.

-

-

-

Shareholding
in the
Company

-

-

-

Relationship
Position

Company

Finance Manager

2000 - present Accounting Manager

1998 - 2004

TRC Construction Public Company Limited

BNT Entertainment Public Company Limited
(BNT has changed its name to Live Incorporation
Public Company Limited)

2004 - present Finance Manager and TRC Construction Public Company Limited
Secretary to the Board
of Directors

1995 - 1998 Operation Department KSS Engineering and Construction Co., Ltd.
Manager

TRC Construction Public Company Limited
1999 - present Assistant Vice
President, Pipeline
Operation Department

Period

Working Experience

11. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
11.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด  จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง
จำกัด เป็นค่าสอบบัญชีในรอบบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท
11.2 ค่าบริการอื่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 30,000 บาท
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11. Audit Fee
11.1 Audit Fee
The Company and Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.  paid Baht  1,500,000 audit fee to Ernst
& Yong Limited for audit account  the past financial year.
11.2 Non-Audit Fee
Traveling expenses total of Baht 30,000
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