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สารจากประธานกรรมการ
ในปี   2551   นับเป็นปีแห่งความผันผวนทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งความผันผวนจากราคาน้ำมัน และ
วิกฤตการณ์ทางการเงินโลกจากการล้มละลาย   และขาดสภาพคล่องของสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ยุโรป  ซึ่งเป็นผลจากปัญหาหนี้เสียธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   หรือซับไพร์ม  ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี   2550 และส่งผลอย่างรุนแรง
ในปี 2551 ผลกระทบดังกล่าวส่งผลเป็นวงกว้างไปทั่วทุกภูมิภาค เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะถดถอยโดยทั่วกัน ในส่วนของ
ประเทศไทยนั้น  นอกจากผลกระทบทางลบจากปัจจัยภายนอกข้างต้นแล้ว ยังเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองอย่าง
รุนแรง ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างประเทศ  และการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน
บริษัท ทีอาร์ซี   คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) ได้รับผลกระทบจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ คือ การชะลอ
การลงทุนของโครงการรอยัลราชดำริ โครงการอาคารที่พักอาศัยและโรงแรม สูง 50 ชั้นบนที่ดินถนนราชดำริ ภายใต้การ
บริหารของบริษัท ราชเพลิน จำกัด (บริษัทร่วม ซึ่งกลุ่มบริษัททีอาร์ซี ถือหุ้นร้อยละ35) ซึ่งเดิมคาดว่าจะร่วมมือกับพันธมิตร
ต่างชาติเพื่อเริ่มการพัฒนาและก่อสร้างได้ภายในปี 2551 แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับผลกระทบดังกล่าว แต่ผลประกอบการ
ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในปี 2551 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีรายได้รวม
1,814.10 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 126.28 ล้านบาท  เติบโตขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 13.24 และ 31.67 ตามลำดับ  บริษัทฯ  
และบริษัทย่อยสามารถประมูลโครงการขนาดใหญ่ 6 โครงการ มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ ณ สิ้นปี 2551 จำนวน 23
โครงการ มูลค่างานคงเหลือ 1,501.50 ล้านบาท
การเติบโตของบริษัทฯยังคงก้าวต่อไปอีก เมื่อบริษัทฯได้เริ่มขยายงานไปยังต่างประเทศ โดยการเข้าประมูลงาน
รับเหมาก่อสร้างวางท่อแก๊ซธรรมชาติในประเทศโอมาน และเข้าศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อพัฒนาโครงการด้านพลังงานใน
ประเทศแถบตะวันออกกลาง และแอฟริกา นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วม
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือ SPP ระยะเวลา 25 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการตอบรับให้เป็นผู้ขายไฟฟ้าให้กับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตเรียบร้อยแล้ว ภายใต้ความสำเร็จของโครงการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯได้รับรายได้จากการขายไฟฟ้าต่อเนื่องใน
ระยะยาว
บริษัทฯ  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 และบริษัทสหการวิศวกร จำกัด ได้รับการ
รับรองในเดือนมกราคม 2552  ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพในระดับสากล  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักยิ่งถึงความสำคัญของการร่วมมือร่วมใจ
ในทำงาน ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ เพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนำพาบริษัทฯให้สามารถเติบโตได้อย่าง
มั่นคง แม้ภายใต้สภาวการณ์ความถดถอยทางเศรษฐกิจในภาพรวม ด้วยความเชื่อมั่นว่า อุตสาหกรรมพลังงาน และปิโตรเคมี  
ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ การก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ในอุตสาหกรรมดังกล่าว จะยังคงมีแนวโน้ม
เติบโตต่อไปในระยะยาว  
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า   ผู้จัดจำหน่าย   พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน  
หน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน รวมถึงผู้บริหาร  และพนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ และขอให้ความเชื่อมั่น
ต่อท่านว่า บริษัทฯจะพัฒนาการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงซึ่งความปลอดภัยเป็น
สำคัญ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องยั่งยืน และมั่นคง บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้การดำเนิน
ธุรกิจอย่างโปร่งใส  และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
(นางไพจิตร รัตนานนท์)
ประธานกรรมการ
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Message from Chairman of the Board of Directors
The year of 2008 was full of plenty of fluctuation of both oil price and world financial
crisis caused by lack of liquidity of the US and Europe leading financial institutes, the aftereffect
of troubled subprime mortgages since 2007 reflecting severe impact in 2008 throughout the world
and also economic slowdown spread all over the world. For Thailand, apart from such external
impact, the internal political problem had reached the drastic conflict resulting to lack of
international investor’s confidence and investment slowdown of the private sector.
TRC Construction Public Company Limited has been affected by the economic
slowdown for the deceleration of Royal Ratcha Ploen Project, 50-storey residence and hotel
construction works on Rajdamri Road under Ratcha Ploen Co., Ltd. (the incorporated companies
in which TRC holds 35% shares) which has been previously planned to develop and construct
within 2008 under cooperation with its alliances. However, such impact has not reflected on the
Company’s operating result and its subsidiary. In 2008, the Company continually grew with
total of revenue at Baht 1,814.10 million and net profit at Baht 126.28 million increasing from
last year 13.24% and 31.67% respectively. The Company and its subsidiary have been awarded
for 6 large-scale projects and the backlog on hands as at end of 2008 totally 23 projects with
uncompleted works value of Baht 1,501.50 million.
The Company growth has been continually increased when the expansion of
international works by entering into project bidding for natural gas pipeline project in Oman and
studying the potentiality to develop the energy projects in Middle East countries and Africa. In
addition, the Company is in the process of feasibility study of small power plant or SPP for 25years-contract period for which the Company had already appointed to be an electric power
seller to the Electricity Generating Authority of Thailand. The success of that project will enable
the Company to earn continuous revenue from long-term electric power.
The Company was accredited with the ISO quality standard since February 2007 and
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. in January 2009 representing the international working standard.
The Directors, Management and employees of the Company and its subsidiary deeply
realize on an importance of cooperation and dedication for efficient performance and the
Company’s steady growth even under the massive pressure of overall economic slowdown. We
have confidence that the energy and petrochemical industries relating to the Company’s natural
gas pipeline business will remain trend to increasingly grow on long-term basis.
The Board of Directors would like to express our gratitude to all shareholders,
customers, suppliers, alliances, financial institutes, public and private sectors including the
Company’s management and all employees for their support. Please be assured that the
Company will certainly be further developed the business operations to attain higher levels of
quality, standard and safety continually, sustainably and firmly until achieve the target with
transparency and good governance.
(Mrs. Paichit Rattananon)
Chairman of the Board of Directors
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2548 ประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ 
1. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร  
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการตรวจสอบ 
โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบทุกท่านมี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ในรอบปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และตามข้ อ กำหนดของสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ รวมทั้ ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมตลอดปี 2551 รวมทั้งสิ้น 5
ครั้ง กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี ซึ่ง
สรุปได้ดังต่อไปนี้
1. สอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจำปี ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน ได้
จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยรายการบัญชีกับ
บริษัทฯที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รอบปีบัญชี 2551 สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. อนุมัติแผนงาน และสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเห็นชอบ
ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสม
3. สอบทานรายงานจากเลขานุการบริษัท และนิติกร พบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เสมอมา
4. ธำรงธรรมาภิบาลของบริษัทฯ อาทิ ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งตลอดปี 2551 ไม่พบรายการดังกล่าว
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้นำ
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จำกัด โดยนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณ และหรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 อีกวาระหนึ่ง โดยมีวงเงิน
ค่าตอบแทน 820,000 และ 830,000  บาท ตามลำดับ

(รศ.นพ.กำจร ตติยกวี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20 มีนาคม 2552
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Report of the Audit Commitee
The 2005 Shareholders’ Meeting of TRC Construction Public Company Limited appointed
the following three independent directors to be members of the Audit Committee.
1. Assoc. Prof. Kamjorn Tatiyakavee, MD.
Chairman of the Audit Committee
2. Assoc. Prof. Pises Sethsathira 		
Audit Committee
3. Assoc. Prof. Aekkachai Nittayagasetwat, Audit Committee
		 PH.D., FRM.
The Audit Committee has a two-year term. All members are qualified according to the
rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of
Thailand.
In 2008, the Audit Committee carried out their duties in compliance with the Audit
committee’s charter, rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and the
Stock Exchange of Thailand. The Audit Committee Meetings were held all the year 2008 totally
5 times in which all members attended in full quorum. Such duties are summarized as follows:
1. The Audit Committee considered and reviewed quarterly and yearly financial
statements of the company and its subsidiaries together with the management and the
independent auditor to ensure that those reports were appropriate and complied with the general
accepted accounting principles. The connected transactions were disclosed properly in the notes
of the financial statement. The Audit Committee’ opinion is in line with the independent auditor’s
that the company and its subsidiaries’ financial statement as at 31 December 2008 were
accepted with sufficient information disclosure.
2. The Audit Committee approved the internal audit plan and reviewed the internal
audit performance carried out with the sufficient and appropriate internal control system.
3. The Audit Committee reviewed the company secretary and lawyer’ s report and
found that their practices are always in compliance with the Securities and Exchange Commission
and the Stock Exchange of Thailand’s laws, rules and regulations as well as other laws related
to the company’s business.
4. The Audit Committee maintained the company’s good governance such as
reviewing the connected transactions which may cause conflict of interest between the company
and its subsidiaries, however, in 2008 there was no such transactions found.
In addition, the Audit Committee recommended to the Board of Directors to propose
Ernst & Young Office Limited as the independent auditor to the 2009 Annual General Meeting of
Shareholders for approval, whereby Ms. Rungnapa Lertsuwankul and/or Mr. Sophon Permsirivallop
to be Company’s and Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.’s auditors for the fiscal year ended 31
December 2009 with the remuneration of Baht 820,000 and Baht 830,000, respectively.

Assoc. Prof. Kamjorn Tatiyakavee, MD.
Chairman of the Audit Committee
20 March 2009
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอและเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป   มีการประมาณการรายการทางการเงินที่จำเป็นตามมาตรฐานการบัญชี
ใหม่ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำกับดูแลงบการเงินและประเมิน
ระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่
ในปี 2551 ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2551 นี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความ
เพียงพอ   สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้
อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นางไพจิตร รัตนานนท์
ประธานกรรมการ
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นายสมัย ลี้สกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์
กรรมการผู้จัดการ

Report of Board of Directors Responsibilities
The Company’s Board of Directors are responsible for TRC Construction Public Company
Limited and its subsidiarie’s financial statements prepared in compliance with general accepted
accounting principles and with selected accounting policy deemed appropriate, applicable
consistency basis and in accordance with general accepted accounting standards. The
assessment of the necessary financial transactions according to new accounting standards was
applied and significant information has been adequately disclosed in notes to financial statements.
The Board of Directors has appointed Audit Committee to oversee the financial
statements and internal control evaluation in order to ensure that the accounting record is
accurate, adequate, in time and designed to protect against fraud and irregularity. The opinion of
Audit Committee for the 2008 duties has shown in the Audit Committee Report in this 2008
Annual Report.
The Board of Directors were of the view that the internal control system of the Company
and its subsidiaries was and could assure that the financial statements presented appropriate
and accurate financial position, results of operation, cash flows, including notes to financial
statement with accurate and in accordance with general accepted accounting principles.

Ms. Paichit Rattananon
Chairman of the Board of Directors

Mr. Smai Leesakul
Chief Executive Officer

Mr. Paitoon Goserakwong
President
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นางไพจิตร รัตนานนท์
Mrs. Paichit Rattananon
ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนาม
Chairman of Board of Directors and 
Authorized Director

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี
Assoc. Prof. Kamjorn Tatiyakavee, MD.
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
Director and Chairman of the Audit Committee

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

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
Assoc. Prof. Aekkachai Nittayagasetwat, PH.D., FRM.
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
Director and Audit Committee

พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี
Pol. Lt. Gen. Jarumporn Suramanee
กรรมการอิสระ
Independent Director

นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์
Mr. Paitoon Goserakwong
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการ
Authorized Director and President

นายสมัย ลี้สกุล
Mr. Smai Leesakul
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Authorized Director and 
Chief Executive Officer 

นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์
Mrs. Podchanee Phaosavasdi
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้อำนวยการ
สายงานบริหารองค์กร
Authorized Director and Vice President,
Corporate Affairs Division
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1.12

2006
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อัตราสวนหนี้สินตอทุน
Debt to Equity Ratio
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* ปี 2550 และ 2551 แสดงด้วยผลการดำเนินงานรวม
2007 and 2008 shown by consolidated performance

2008*

6.96%

Net Margin

2007*

5.97%

13.30%

19.62%

2008*

13% 1,814

อัตรากำไรขั้นตน และอัตรากำไรสุทธิ
Gross Profit Margin & Net Profit Margin
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1. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
		

ปี 2549

ปี 2550
(งบรวม)

ปี 2551
(งบรวม)

408.80
161.83
246.97
733.30
736.87
115.34
65.17
0.62(1)
13.74
50.82

1,028.65
430.38
598.27
1,564.80
1,602.04
208.14
121.20
5.46
5.03
24.86
95.90

1,292.07 
574.88 
717.18 
1,798.58 
1,814.10 
352.95 
185.54 
6.88 
(5.12) 
47.26 
126.28

15.73%
6.90%
22.19%
11.88%
0.66

13.30%
5.99%
22.69%
13.34%
0.72

19.62%
6.96%
19.20%
10.88%
0.80

0.13
38.37%
0.34
1.65

0.32(2)
87.94%
0.32
2.33

0.15
32.71%
0.38
2.17

		

งบดุลและงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้รวม
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

เท่า
	

เงินปันผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล(3)
กำไรสุทธิต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

บาท

จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

หุ้น

บาท
บาท

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
หุ้น
		
ราคาปิด ณ วันทำการสิ้นเดือนธันวาคม
บาทต่อหุ้น
	
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ล้านบาท

150,000,000 256,666,615 329,999,589
150,000,000 296,976,774 329,999,589
3.44

6.00

2.18

516.00

1,540.00

719.40

หมายเหตุ:				
(1) ในงบการเงินปี 2549 มิได้แยกรายการค่าใช้จ่ายทางการเงิน ในที่นี้ 0.62 ล้านบาท แสดงเฉพาะดอกเบี้ยจ่าย
(2) เงินปันผลสำหรับปี 2550 จ่ายเป็น 1) หุ้นปันผลในอัตรา 7 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ คิดเป็นอัตรา 0.28571 บาทต่อ
หุ้น และ 2) เงินปันผล 0.03174 บาทต่อหุ้น
(3) อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ จากงบเฉพาะ
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1. Financial Highlight
		
2006
			
Balance Sheets and Statements of Income (Million Baht)
Total Assets		
Total Liabilities		
Shareholder’s Equity		
Sales and Services Income		
Total Revenues		
Gross Profit		
Income before Finance Cost and Income Tax		
Finance Cost		
Shares of Income (Loss) from Investment in Joint Ventures and Associate
Income Tax		
Net Income		

2007
(consol)

2008
(Consol)	

408.80
161.83
246.97
733.30
736.87
115.34
65.17
0.62(1)

1,028.65
430.38
598.27
1,564.80
1,602.04
208.14
121.20
5.46

13.74
50.82

24.86
95.90

1,292.07
574.88
717.18
1,798.58
1,814.10
352.95
185.54		
6.88
(5.12)			
47.26
126.28

15.73%
6.90%
22.19%
11.88%
0.66

13.30%
5.99%
22.69%
13.34%
0.72

19.62%
6.96%
19.20%
10.88%
0.80

0.13
38.37%
0.34
1.65

0.32(2)
87.94%
0.32
2.33

0.15
32.71%
0.38
2.17

-

5.03

Financial Ratios
Gross Profit Margin		
Net Profit Margin		
Return on Equity		
Return on Assets		
Debt to Equity
(Time)
	
Information about Common Shares
Dividends per Share
(Baht)
(3)
Dividend Payout Ratio on Net Income 		
Earnings per Share
(Baht)
Book Value per Share
(Baht)
Number of Issued and Paid-up Ordinary Shares
(Shares)

150,000,000

256,666,615

329,999,589

Number of Weighted Average Ordinary Shares

150,000,000

296,976,774

329,999,589

(Shares)

Closing Market Price as at end of December (Baht per Share)
3.44
6.00
	
Market Capitalization
(Million Baht)
516.00
1,540.00
			

2.18
719.40	

Notes:				
(1) For 2006, finance cost is not separated. The figure of Baht 0.62 million here represented only interest expenses.			

(2) Dividend for 2007 was in form of 1) stock dividend in the ratio of 7 existing shares to 2 new
shares or equivalent to Baht 0.28571 per share and 2) cash dividend Baht 0.03174 per share.				
(3) Dividend payout ratio calculated from net income of TRC from separarated financial statement.				
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2. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
โทรศัพท์
โทรสาร
จำนวนทุนจดทะเบียน
จำนวนทุนที่เรียกชำระแล้ว
จำนวนหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศว
กรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและ
การลงทุน
เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0107548000293
http://www.trc-con.com
66 (0) 2936-1660
66 (0) 2936-1670-1
337,699,934 บาท
329,999,589 บาท
329,999,589 หุ้น
1 บาท

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 (0) 2229-2800
66 (0) 2359-1259
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
กรุงเทพมหานคร 10110
66 (0) 2264-0777, 66 (0) 2661-9190
66 (0) 2264-0789-90, 66 (0) 2661-9192

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
- บริษัทย่อย
ชื่อบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
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บริษัท สหการวิศวกร จำกัด (“สหการวิศวกร”)
ร้อยละ 99.99
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและงานก่อสร้าง
ทั่วไป 
เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0105497000257
http://www.sahakarn.co.th

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

References

Share Registrar
Address
Telephone
Facsimile
Auditor
Address
Telephone
Facsimile

TRC Construction Public Company Limited (“the Company”)
Engages in Pipeline System Construction, Engineering System Installation and
Factory Construction in Petrochemical Business and Project Development and
Investment Business
TP&T Building, 14th Floor, 1 Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road,
Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
0107548000293
http://www.trc-con.com
66 (0) 2936-1660
66 (0) 2936-1670-1
Baht 337,699,934
Baht 329,999,589
329,999,589 shares
Baht 1

Thailand Securities Depository Company Limited
The Stock Exchange of Thailand Building , 4th, 7th Floor, 62 Ratchadaphisek
Road,
Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
66 (0) 2229-2800
66 (0) 2359-1259
Ernst & Young Office Limited
Lake Ratchda Complex, 33rd Floor, 193/136-137 Ratchadaphisek Road,
Bangkok 10110, Thailand
66 (0) 2264-0777, 66 (0) 2661-9190
66 (0) 2264-0789-90, 66 (0) 2661-9192

Companies in which TRC holds at least 10% stakes
Name
Portion of Share Holding
Nature of business
Head Office Address
Registration Number
Home Page

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, Thailand
0105497000257
http://www.sahakarn.co.th
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โทรศัพท์
โทรสาร
จำนวนทุนจดทะเบียน
จำนวนทุนที่เรียกชำระแล้ว
จำนวนหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

66 (0) 2936-1660
66 (0) 2936-1670-1
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
20,000,000 หุ้น
10 บาท

ชื่อบริษัท

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
จำนวนทุนจดทะเบียน
จำนวนทุนที่เรียกชำระแล้ว
จำนวนหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

ร้อยละ 100
ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่าง ๆ
ชั้น 4, ไอบีแอล เฮาวส์, กอร์แดน, พอร์ท ลูอิส, สาธารณรัฐเมอริเชียส
079207 C1/GBL
66 (0) 2936-1660  
66 (0) 2936-1670-1
1 เหรียญสหรัฐอเมริกา
1 เหรียญสหรัฐอเมริกา
1 หุ้น
1 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ชื่อบริษัท

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
จำนวนทุนจดทะเบียน
จำนวนทุนที่เรียกชำระแล้ว
จำนวนหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

ร้อยละ 100 (ถือผ่านทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด)
ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่าง ๆ 
เลขที่ 1401 ฮัดชิสัน เฮาวส์ ถนนฮาร์คอร์ต 10 ประเทศฮ่องกง
1202588
66 (0) 2936-1660 
66 (0) 2936-1670-1
10,000 เหรียญฮ่องกง
10 เหรียญฮ่องกง
1 หุ้น
10 เหรียญฮ่องกง

ชื่อบริษัท

บริษัท สหการ ซีแลน (ประเทศไทย) จำกัด 

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ

ร้อยละ 50.99 (ถือผ่านสหการวิศวกร ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ)
(สหการ ซีแลนถือหุ้นโดยสหการวิศวกร และซีแลน โฮลดิ้ง (เอ็ม) เอสดีเอ็น
บีเอชดี สัญชาติมาเลเซีย ร้อยละ 51 และ 49 ตามลำดับ)
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านโรงไฟฟ้า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทธุรกิจ
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Telephone
Facsimile
Registered Capital
Paid-up Capital
Number of Issued Ordinary
Shares
Par Value

66 (0) 2936-1660
66 (0) 2936-1678
Baht 200,000,000
Baht 200,000,000

Name
Portion of Share Holding
Nature of business
Head Office Address
Registration Number
Telephone
Facsimile
Registered Capital
Paid-up Capital
Number of Issued Ordinary
Shares
Par Value

TRC Investment Limited
100%
Investment and bidding of new projects
4th Floor, IBL House Caudan, Port Louis, Mauritius
079207 C1/GBL
66 (0) 2936-1660
66 (0) 2936-1670-1
USD 1
USD 1

Name
Portion of Share Holding
Nature of business
Head Office Address
Registration Number

TRC International Limited

Telephone
Facsimile
Registered Capital
Paid-up Capital
Number of Issued Ordinary
Shares
Par Value

20,000,000 shares
Baht 10

1 share
USD 1

100% (Share holding through TRC Investment Limited)
Investment and bidding of new projects
1401 Hutchison House, 10 Harcourt Road, Hong Kong
1202588
66 (0) 2936-1660
66 (0) 2936-1670-1
HKD 10,000
HKD 10
1 share
HKD 10

Name

Sahakarn Zelan (Thailand) Co., Ltd.

Portion of Share Holding

51%(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.)
Power Plant Construction and Property Development

Nature of business
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ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
จำนวนทุนจดทะเบียน
จำนวนทุนที่เรียกชำระแล้ว
จำนวนหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

เลขที่ 1363 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
0105548048570
66 (0) 2559-2711
66 (0) 2559-2720
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
2,000,000 หุ้น
5 บาท

- บริษัทร่วม
ชื่อบริษัท

บริษัท ราชเพลิน จำกัด 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

ร้อยละ 35 (ทีอาร์ซี ร้อยละ 0.32 และทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ร้อยละ
34.68)
ดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารสำนักงาน และงานโยธาทุกประเภท  
เลขที่ 1363 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
0105549116030
66 (0) 2559-2711
66 (0) 2559-2720
110,600,000 บาท
110,600,000 บาท
1,106,000 หุ้น
100 บาท

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
จำนวนทุนจดทะเบียน
จำนวนทุนที่เรียกชำระแล้ว
จำนวนหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
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Head Office Address
Registration Number
Home Page
Telephone
Facsimile
Registered Capital
Paid-up Capital
Number of Issued Ordinary
Shares
Par Value

1363 Soi Lardprao 94, Lardprao road, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand
0105548048570
http://www.sahakarnzelan.com
66 (0) 2559- 2711
66 (0)2559-2720
Baht 10,000,000
Baht 10,000,000

Name
Portion of Share Holding
Nature of business
Head Office Address

Ratcha Ploen Co., Ltd. (“RPC”)

Registration Number
Telephone
Facsimile
Registered Capital
Paid-up Capital
Number of Issued Ordinary
Shares
Par Value

2,000,000 shares
Bath 5

35% (TRC holds 0.32% and TRC International Limited holds 34.68%)
Office and Residential Building Construction and Civil Works
1363 Soi Lardprao 94, Lardprao road, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand
0105549116030
66 (0) 2559-2711
66 (0) 2559-2720
Baht 110,600,000
Baht 110,600,000
1,106,000 shares
Baht 100
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมาโดยสรุป
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 ประกอบ
ธุรกิจให้บริการด้านก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรมในงานวางระบบท่อ และในอุตสาหกรรมปิโตร เคมี บริษัทฯ
ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 ด้วยการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 30 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.70 บาท ทำให้บริษัทฯ มี
ทุนชำระแล้ว ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2548 เท่ากับ 150,000,000 บาท 
บริษัทฯ มีการพัฒนาการด้านการขยายธุรกิจ และได้รับเหมางานโครงการขนาดใหญ่ อย่างต่อเนื่อง  
ดังนี้
ปี 2548   บริษัทฯ ได้รับโครงการแรกในหน่วยธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงาน
ในอุสาหกรรมปิโตรเคมี คือ โครงการ WS Recovery Boiler Project มูลค่า 515 ล้านบาท จากบริษัท ไทย
อินเซอร์เนอเรท จำกัด ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งอุปกรณ์เตาเผาสารละลายด่างที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตไซโคลเฮกซาโนนเพื่อการผลิตไอน้ำ และการเข้าร่วมในโครงการท่อก๊าซธรรมชาติวังน้อย-แก่ง
คอย จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ 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) อันเป็นกลุ่มบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน  
โดยบริษัทฯ รับเหมาช่วงงานต่อจากกิจการร่วมค้า มูลค่างาน 269.35 ล้านบาท
ปี 2549  บริษัทฯ สามารถรับงานวางท่อก๊าซธรรมชาติข้ามจังหวัด หรือ Cross Country Pipeline
ด้วยตัวเอง คือ โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติที่จังหวัดสงขลา (Songkhla Transmission Pipeline Project)
มูลค่างาน 335.5 ล้านบาท และ 5.9 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (คิดเป็นมูลค่างานรวมเป็นเงินบาท 540.04  
ล้านบาท)  และยังได้รับโครงการระบบท่อน้ำ คือ โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 2 โครงการประ
แสร์ จากบริษัท สหการวิศวกร จำกัด (เจ้าของโครงการคือกรมชลประทาน) มูลค่างาน 140.19 ล้านบาท
ปี 2550  บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจำนวน 106,666,615 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
เป็น 256,666,615 บาท วัตถุประสงค์เพื่อแลกหุ้นเพิ่มทุนใหม่กับหุ้นของบริษัท สหการ วิศวกร จำกัด บริษัท
รับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานโยธา และมีประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณูปโภคมานานกว่า
50 ปี   ทำให้สหการวิศวกร เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็นต้นมา จากการผนึก
กำลังดังกล่าว ช่วยเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และการแข่งขัน ของบริษัทฯ เป็นอย่างมากและเป็นการ
ขยายขอบเขตของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประมูลงานและรับงานของหน่วยงานราชการได้เพิ่มขึ้น
หลังจากการได้มาซึ่งบริษัท สหการวิศวกร จำกัด บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ ภายใต้ชื่อ สาย
งานพัฒนาโครงการและการลงทุน (Project Development and Investment)  เพื่อการพัฒนาโครงการขนาด
ใหญ่   ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้การศึกษาความเป็นไปได้ของสหการวิศวกร ซึ่งจะช่วยขยายลักษณะการประกอบธุรกิจ
และเป็นการเสริมโอกาส และศักยภาพในการหารายได้ที่ต่อเนื่องของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต 
ภายใต้การทำงานของหน่วยธุรกิจใหม่ บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท ราชเพลิน จำกัด ร่วมกับ
พันธมิตรอีก 2 ราย คือ ซีแลน คอร์ปอเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอชดี  (Zelan Corporation Sdn. Bhd.) ที่ประเทศ
มาเลเซีย และบริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด  ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 35 35 และ 30 ตามลำดับ ทำให้ได้
มาซึ่งราชเพลินเป็นบริษัทร่วม โดยราชเพลินเป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาวจากสำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์   สำหรับที่ดินเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ บนถนนราชดำริ ติดกับโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ
เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่  
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3. Nature of Business Operation
Background and Major Developments
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 at the end of December 2005 amounted to Baht 150 million.
The Company had been developed and expanded its business and continuously contracted to
undertake major projects as follows:
2005 The first project for the Engineering System Installation and Factory Construction for
Petrochemical Business Unit is WS Recovery Project, the Baht 515 million contract , for Thai
Incinerate Service Co., Ltd. to construct and install the boiler for alkaline substance from
Cyclo-hexanone for steam production and also undertaking of Baht 2,100 million contract of
Wangnoi-Kaengkhoi Natural Gas Transmission Pipeline Project for PTT Plc. which the Company had
incorporated in a form of CPP-TRC joint venture established under the cooperation of China Petroleum
Pipeline Bureau (CPP), a subsidiary of the biggest energy company in China, China National
Petroleum Corporation (CNPC). The Company undertook this project by subcontracting from the joint
venture for the works value of Baht 269.35 million.
2006 The Company had been contracted for the cross country pipeline, Songkhla
Transmission Pipeline Project, with contract value of Baht 335.5 million and US$ 5.9 million (equivalent
to total value of Baht 540.04 million) and also contracted for the Water Transmission Network, Phase
II of Prasae Project subcontracting from Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. (the project owner is the
Royal Irrigation Department) with the contract value of Baht 140.19 million.
2007 The Company increased the shares capital, numbering 106,666,615 shares resulting in
an increase of paid-up capital to Baht 256,666,615. 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 enhance extending the scope of
business and increasing opportunity and potentiality for the Company to generate continuous stream of
revenue.
Along with establishment of new business unit, the company has invested in Ratcha Ploen
Co., Ltd. (“RPC”) with other two alliances, 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. The associated company obtained the right
of long-term period land rent from Bureau of the Crown Property for the land area of 6 rai on
Rachdamri Road adjacent to Grand Hyatt Erawan Hotel to develop a large scale property project.

21

Annual Report 2008

ปี 2551 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 73,333,319 บาท เพื่อการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น และจำนวน 7,700,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะเสนอขาย
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 337,699,934 บาท
และทุนที่ชำระแล้ว 329,999,589 บาท 
     บริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ง คือ  ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด ที่ประเทศ
สาธารณรัฐเมอริเชียส  และทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ที่ประเทศฮ่องกง ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย ทีอาร์ซี
อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ได้เข้าไปลงทุนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ราชเพลิน
จำกัด ทำให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ และทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ในบริษัท ราชเพลิน จำกัด
เป็นร้อยละ 0.32 และ 34.68 ตามลำดับ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำอย่างรุนแรง ประกอบกับ
สถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศไทย ทำให้แผนงานโครงการอาคารสำนักงาน และ/หรือ
อาคารที่พักอาศัยสูงประมาณ 50 ชั้น ของบริษัท ราชเพลิน จำกัด ที่จะพัฒนา และดำเนินการก่อสร้างภายใต้
ความร่วมมือกับพันธมิตรต่างชาติต้องล่าช้าออกไป 
ในปีนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการมาลิบูเขาเต่า จากบริษัท เอ็มทะเล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท มณียา 

กรุ๊ป จำกัด กับนายประวิทย์ มาลีนนท์ มูลค่าโครงการโดยรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท โดย
สหการวิศวกรได้รับงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม มูลค่างาน 371.96 ลานบาท  
2. โครงการ  Reformer Complex II Project-H2 Line จากบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการ  
กลั่น จำกัด (มหาชน)  มูลค่างาน 219 ล้านบาท 
3. โครงการก่อสร้างระบบท่อย่อยส่งก๊าซไปยังโรงกลั่นบางจาก จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  

มูลค่างาน 315  ล้านบาท 
4. โครงการติดตั้งระบบ CO2 เพื่อปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ จากบริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน)  มูลค่างาน 159.8 ล้านบาท 
5. โครงการวางท่อส่งก๊าซเข้าสถานีบริการเอ็นจีวี จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 

121.8 ล้านบาท (7 สถานี ช่วงไตรมาส 2)  และ 119.93 ล้านบาท (เพิ่มเติมอีก 7 สถานี ใน
เดือนธันวาคม) 
6. โครงการ State and Existing Area ที่จังหวัดอยุธยา จากบริษัท ปตท. เอ็นจีดี จำกัด มูลค่างาน 

130.99 ล้านบาท
นอกจากงานรับเหมาภายในประเทศไทย บริษัทฯ แสวงหาโอกาสในการขยายงานในต่างประเทศ โดย
การเข้าร่วมกับพันธมิตรเพื่อเสนองานโครงการวางท่อระบบขนส่งน้ำมันดิบ และโครงการวางท่อก๊าซ ในประเทศ
โอมาน และบริษัทฯ ยังเสนองานในประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐพม่า โดยได้รับงาน Long Term
Contract for Piping and Steel Structural Works และSteel Structure Support Flame For Wind
Turbine  บนแท่นจุดเจาะน้ำมัน Yadana Complex จาก Total E&P Myanmar 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัททีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ ธุรกิจพัฒนาโครงการและ
การลงทุน โดยบริษัทฯ อาจมีการเข้าร่วมกับผู้รับเหมารายอื่นทั้งที่เป็นผู้รับเหมาในประเทศ และ/หรือต่าง
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In addition, the company had been contracted for the interconnecting project of SCG Group
of Companies (CCC Interconnecting Pipeline Project) with the project value of Baht 337 million, Natural
gas Transmission Pipeline System Construction Project of PTT Plc. for the group of industrial factories
located in Navanakorn Industrial Estate, Bang Pa-in, with the project value of Baht 157 million and
Bio-diesel Plant Project, Bang Pa-in from Bangchak Bio Fuel Co., Ltd. for Baht 757 million (The
construction was started in 2008.)
2008 The Company increased its registered capital at the amount of Baht 73,333,319 to
allocate dividend shares to the shareholders and amount of Baht 7,700,000 to support the exercise of
warrants to be issued to directors and employees of the company and subsidiary. As a result, the
Company’s registered capital is currently at Baht 337,699,934 and paid-up capital at Baht 329,999,589.
The Company has established 2 new subsidiary international companies, TRC Investment
Limited in Republic of Mauritius and TRC International Limited in Hong Kong of which all shares are
held by TRC Investment Limited. TRC International Limited invested in Ratcha Ploen Co., Ltd.
resulting to TRC’s and TRC Internationalี s share proportion at 0.32% and 34.68% respectively. Due
to severe economic recession including Thailand political situation problem, the development plan of
office building and/or 50-storey residence construction works under the international alliance cooperation
has been delayed.
TRC and its subsidiaries had entered into the contracts of 6 large-scale projects as follows:
1. Malibu Khao Tao of M Talay Co., Ltd., the incorporated company between Maneeya
		 Group Co., Ltd. and Mr. Pravit Maleenont for Baht 2,000 million in which Sahakarn
		 Wisavakorn undertook the structural and architectural works for Baht 371.96 million.
2. Reformer Complex II Project-H2 Line which contracted from PTT Aromatics and Refining				

		 Public Co., Ltd. for Baht 219 million.
3. Bangchak Pipeline Project of PTT Plc. for Baht 315 million.
4. CO2 System Installation for Improvement of Natural Gas Project from PTT Plc. for Baht
		 159.8 million.
5. Natural Gas Transmission to NGV Station of PTT Plc. for Baht 121.8 million (7 stations in
		 the 2nd quarter) and Baht 119.93 million (additional 7 stations in December)
6. State and Existing Area Project in Ayutthaya of PTT NGD Co., Ltd. for Baht 130.99
		 million.
Apart from domestic bidding, TRC has sought for opportunities to expand its international
business by joining with partners to enter into bidding of crude oil and gas pipeline in Oman as well
as in neighbor country, Republic of Burma for which TRC has been awarded for long-term contract for
piping and steel structure works and steel structure support flame for wind turbine on Yadana
Complex’s Platform of Total E & P in Myanmar.
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.
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ประเทศ เพื่อเข้าร่วมประกวดราคา รวมทั้งอาจมีการเข้าร่วมจัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือคอน
ซอร์เตียม (Consortium) เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประกวดราคาและบริหารงานโครงการ
ลักษณะงานที่บริษัทฯ ดำเนินการสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลัก คือ
1. งานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) คือ งานที่ลูกค้าจ้างทางบริษัทฯ ให้ออกแบบทาง
วิศวกรรมงานนี้เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุดให้แก่ลูกค้า
2. งานจัดซือ้ (Procurement) คือ งานการจัดหาวัสดุก่อสร้างตามที่ลูกค้าต้องการ มาเพื่อก่อสร้างและติด
ตั้งตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ บริษัทฯ มักได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการงานประเภทนี้พร้อมกับงาน
ก่อสร้าง
3. งานก่อสรา้ ง (Construction) คือ งานการก่อสร้างและติดตั้งระบบงานวิศวกรรมจริงหลังจากที่ได้มีการ
ออกแบบทางวิศวกรรมและจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
4. งานบริหารการก่อสร้าง (Construction Management) คือ งานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้
โดยลูกค้าอาจจ้างให้บริษัทฯ ดำเนินการในงานลักษณะเดียว หรือ หลายลักษณะประกอบกัน และบริษัทฯ 

อาจมีการจ้างหรือดำเนินการรับเหมาช่วงงานบางส่วนของแต่ละโครงการให้กับผู้รับเหมาช่วงที่มีความเเชี่ยวชาญใน
เรื่องนั้น ๆ เป็นพิเศษ หรือเป็นส่วนงานที่รวมมากับงานที่บริษัทฯ เป็นผู้ชนะประกวดราคาแต่ไม่ใช่งานหลักของ
บริษัทฯ เช่น งานโยธาในการทำฐานรากสำหรับการติดตั้งเครื่องจักร เป็นต้น 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วยธุรกิจ ดังนี้
1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ 

โดยงานหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน คือ ธุรกิจรับเหมาการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีเป็นอย่าง
ดี โดยในอดีตบริษัทฯจะทำงานในส่วนของระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Gas Distribution 

Pipeline) เป็นหลัก และได้เข้าสู่งานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกข้ามประเทศ หรือ ข้ามจังหวัด 

(Cross-country pipeline) ซึ่งเป็นงานขนาดใหญ่ ดังนี้ ในปี 2548 บริษัทฯ ได้รับงานวางท่อก๊าซ
ธรรมชาติ บ นบกข้ า มประเทศ หรื อ ข้ า มจั ง หวั ด (Cross-country pipeline) ผ่ า นทางกิ จ การ
ร่วมค้า CPP-TRC ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพ์ไลน์ บูโร 

สำหรับโครงการท่อก๊าซวังน้อย-แก่งคอยเป็นโครงการแรก และในปี 2549 ได้รับงานได้รับงานโครงการ
วางท่อก๊าซธรรมชาติที่จังหวัดสงขลา มูลค่างานรวม 540.4 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเข้า
ประกวดราคางานในการวางระบบท่ออื่น ๆ ด้วย เช่น ระบบท่อสำหรับการขนส่งวัตถุดิบทางด้าน
ปิโตรเคมี และระบบท่อน้ำ เป็นต้น 
2. ธุรกิจรับเหมาติดตัง้ ระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจ
รับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยบริษัทฯ อาจจะทำการ
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมกับติดตั้งระบบวิศวกรรมสำหรับโรงงาน งานที่บริษัทฯจะรับติดตั้ง
ระบบวิศวกรรมส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในธุรกิจปิโตรเคมี ซึ่งบริษัทฯ อาจมีการร่วมลงทุน
หรือหาบริษัทมาสนับสนุนเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการเสนอตัวเข้าประกวดราคาได้
3. ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2550 โดยจะมุ่งเน้นการ
พัฒนาโครงการด้านพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้า และโรงงานปิโตรเคมี  โครงการที่อยู่ใน
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The nature
1.
		
		
2.
		
		
3.
		
4.
		

of services provided by the Company can be divided into four main types as follows:
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.
Procurement service is the service that TRC procures the construction materials as per the
customer’s demands for construction and installation as planned. TRC usually obtains this
kind of service contract together with the construction service contract.
Construction service is the construction and engineering system installation after the
engineering and procurement services are done.
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 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 Stung
		 Meteuk Hydropower Plant Dam in Cambodia, the small scale power plant project, etc.
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ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ และร่วมพัฒนาโครงการ อาทิเช่น โครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้า
สตึงนำ ที่ประเทศกัมพูชา โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เป็นต้น  
4. ธุรกิจต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯจะขยายงานออกสู่ต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งใน
และต่างประเทศในงาน Pipeline, Fabrication & Modular Construction และ Turnkey 

Water Desalination  หรือ Sea Water Reverse Osmosis (เปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด) 
- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด เดิมชื่อ บริษัท สหวิศวกรรม ยูไนเต็ดเอ็นจิเนียริ่งส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น
ในปี 2497 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง คำประกอบ เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง ปัจจุบัน สหการวิศวกรประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป 2) ธุรกิจ
ก่ อ สร้ า งสาธารณู ป โภค 3) ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งอาคาร และ 4) ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งโรงงาน โดยมี รู ป แบบ
ในการก่ อ สร้ า ง เช่ น ถนน สะพาน อาคารพาณิ ช ย์ อาคารสถาบั นการศึ ก ษา และงานก่ อ สร้ า งโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งสหการวิศวกร ให้บริการตั้งแต่งานสถาปัตยกรรมจนถึงการก่อสร้างอาคารจนเสร็จ
สมบูรณ์ 
	
กิจการของ สหการวิศวกร เติบโตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี 2540 สหการวิศวกร ประสบปัญหา
ทางการเงินและเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการในปี 2543 อย่างไรก็ตาม สหการวิศวกรได้ดำเนินการฟื้นฟูกิจการตาม
แผนฟื้นฟูกิจการเป็นผลสำเร็จ และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของสหการวิศวกร เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2547 
	
ในเดือนเมษายน 2550 ผู้ถือหุ้นเดิมของสหการวิศวกรได้ทำรายการแลกหุ้นกับบริษัท ทีอาร์ซี
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้สหการวิศวกรเป็นบริษัทย่อยของทีอาร์ซีตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 

2550 เป็นต้นไป 
	
เพื่อการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างของสหการวิศวกร เนื่องจาก
การเข้าประมูลงานส่วนใหญ่ของหน่วยงานราชการ นอกจากการกำหนดคุณสมบัติเป็นผู้รับเหมางานโยธาชั้น 1
กับหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ยังกำหนดคุณสมบัติทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท  ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2551 สหการวิศวกรจึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 160 ล้านบาทเป็น 200 ล้านบาท  
	
สหการวิศวกรได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการจัดลำดับชั้นจากหน่วยงานราชการในระดับ 1
และระดับพิเศษหลายแห่ง อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร
การประปาส่วนภูมิภาค การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งทำให้สหการวิศวกรสามารถเข้าร่วมประมูลที่มี
มูลค่าโครงการสูงจากหน่วยงานราชการดังกล่าวได้   นอกจากนั้นแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์   2551 สหการ
วิศวกรยังได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นการรับรองถึงมาตรฐานใน
การทำงานที่เทียบเท่าระบบสากล
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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 as of 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. In addition, in January 2009, Sahakarn has been accredited with the
ISO 9001:2008 quality standard representing its international working standard.
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โครงสร้างรายได้
ปี 2549
โครงสร้างรายได้

1 รายได้จากการขายและให้บริการ
1.1 รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบท่อ
1.2 รายได้จากธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม
และก่อสร้างสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
1.3 รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโยธา
1.4 รายได้จากการขาย
1.5 รายได้จากการรับจ้างอื่น
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ
2 กำไรจากการประนอมหนี้
3 ดอกเบี้ยรับ
4 รายได้อ่นื
รวมรายได้ทั้งสิ้น

ดำเนิน
การ
โดย
บริษัทฯ
สหการ
วิศวกร
บริษัทฯ
สหการ
วิศวกร
สหการ
วิศวกร
บริษัทฯ
สหการ
วิศวกร
บริษัทฯ
สหการ
วิศวกร

%
จำนวน
การถือหุ้น
เงิน ร้อยละ
ของบริษัทฯ
(ลบ.)

ปี 2550*
(งบรวม)

ปี 2551
(งบรวม)

จำนวน
เงิน ร้อยละ
(ลบ.)

จำนวน
เงิน ร้อยละ
(ลบ.)

459.37

62.34

913.86
176.89

57.04 1,083.03 59.70
3.09
11.04 56.09

269.71

36.60

23.14
20.00

1.44
1.25

287.66
-

15.86
-

99.99%

325.72

20.33

99.99%

42.56
62.64

371.80
-

20.50
-

99.99%
99.99%

99.99%

4.22
733.30

2.66
3.91
0.57
99.52 1,564.80 97.68 1,798.58 99.14
10.95
0.68
-

11.32
1.55
2.10
4.23
0.26
4.20
0.62
2.02 0.27 22.06 11.32 11.32
736.87 100.00 1,602.04 100.00 1,814.10 100.00

* หมายเหตุ : เริ่มรับรู้รายได้จากบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เข้ามาในงบการเงินรวม ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2550 เป็นต้นไป
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Revenue Structure
2008
Revenue Structure

1 Sales and Services Income
1.1 Revenue from Pipeline System Construction
1.2 Revenue from Engineering System Installation &
Factory Construction in Petrochemical Business
1.3 Revenue from Civil Work Construction
1.4 Sales
1.5 Revenue from Other Services
Total Sales and Services Income
2 Gain from Debt Composition
3 Interest Income
4 Other Income
Total Revenues
* Remark :

Operated
by

TRC
SKW
TRC

%
of Share
Holding

Million
Baht

%

459.37

62.34

269.71

36.60

4.22
733.30

20.00
1.25
325.72 20.33
42.56
2.66
62.64
3.91
0.57
99.52 1,564.80 97.68
10.95
0.68
2.10
4.23
0.26
0.27
22.06
11.32
100.00 1,602.04 100.00

99.99%

SKW
SKW
TRC
SKW
TRC

99.99%
99.99%

SKW

99.99%

2007*
(consolidated)
Million
Baht
%

99.99%

1.55
2.02
736.87

913.86
176.89
23.14

57.04
11.04
1.44

2008
(consolidated)
Million
Baht
%

1,083.03
56.09
287.66

59.70
3.09
15.86

371.80 20.50
1,798.58 99.14
11.32
4.20
0.62
11.32
1,814.10 100.00

Revenue recognition of SKW’s performance to consolidated performance commencing from the second quarter of 2007 onwards
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งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
โดยสรุปดังนี้
จำนวนโครงการ
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
หัก โครงการระหว่างกัน
มูลค่างานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มูลค่างานที่เหลือ
(ล้านบาท)
1,186.30
389.34
(74.14)
1,501.50

17
9
(3)
23

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ

ลักษณะ
ของการ
รับเหมา(1)

หน่วยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ
1. Reformer Complex II Project-H2 E,P,C
Line (งานก่อสร้างวางระบบเชื่อมต่อ
ท่อไฮโดรเจนระหว่างโครงการโรงงาน
อะโรเมติกส์)
2. งานก่อสร้างระบบท่อย่อยส่งก๊าซ E,P,C
ไปยังโรงกลั่นน้ำมัน บจก.บางจาก
E,P,C
3. งานวางท่อเข้าสถานีเอ็นจีวี
7 สถานี
E,P,C
4. งานสร้างสถานีก๊าซและติดตั้ง
IN-LINE BLOCK VALVE โครงการ			
วางท่อก๊าซเอ็นจีวีสุวรรณภูมิพญาไท(2)
5. ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ E,P,C
กลุ่มโรงงานในอุตสาหกรรมบางปะอิน
อยุธยา
Fabrication
6. Polishing Filters
Service
7. CCC Interconnecting Pipeline E,P,C
Project (งานส่วนต่อขยายระบบท่อ
โรงงาน)
8. Supply and Install Future Sleeve E,P,C
at Corridor Pipeline Project
E,P,C
9. งานออกแบบระบบท่อโรงงาน
อุตสาหกรรม SPEII
E,P,C
10. 1 งานก่อสร้างท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติในพื้นที่โรงกลั่น
บางจาก
E,P,C
10.2 งานก่อสร้างท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติในพื้นที่โรงกลั่น
บางจาก
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ชื่อผู้ว่าจ้าง

มูลค่างาน มูลค่างาน
ของบริษัทฯ ทีเ่ หลือ
(ล้านบาท) โดยประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ของโครงการ

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ
การกลั่น จำกัด (มหาชน)

219.00

148.92

ก.ย.51 - ก.ย.52

บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

315.00

135.45

พ.ค.51 - มี.ค.52

บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

119.93

119.93

ม.ค.52 - ก.ค.52

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

185.00

61.32

พ.ย.49 - ก.ย.50

บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
จำกัด

137.61

66.88

พ.ค.51 - ก.พ.52

อาร์ซีอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง
ประเทศออสเตรเลีย
บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
บมจ. ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส
บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จำกัด	
บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

42.48

42.48

ส.ค.51 - ก.พ.52

357.00

32.13

เม.ย.50 - มี.ค.52

25.50

25.50

พ.ค.51 - พ.ย.52

บริษัท สยามโพลีเอททีลีน จำกัด

52.41

20.96

เม.ย.51 - พ.ค.52

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด
(มหาชน)

14.80

14.80

ก.ย.51 - มี.ค.52

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

12.24

12.24

ก.ย.51 - มี.ค.52

Projects on Hand
As of 31 December 2008, the Company and its subsidiaries had 23 projects on hand with
the total uncompleted work value of Baht 1,501.50 million.
Summary of projects on hand as of 31 December 2008
Uncompleted
Work Value (MB)
1,186.30
389.34
(74.14)
1,501.50

Number of
Projects
17
9
(3)
23

TRC Construction Public Company Limited
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
Less : Joint Projects
Total

- TRC Construction Public Company Limited
Project Name

Type(1)

Project
Value
(MB)

Client

Value of
Uncompleted
Work
(MB)

Project Period

Pipeline System Engineering Unit
1. PTTAR - Reformer Complex II
Project H2 Line
2. Bangchak Pipeline Reroute

E,P,C

PTT Aromatics and Refining

E,P,C

3. N/G Pipeline for 7 NGV Station

219.00

148.92

Sep 08 - Sep 09

PTT Plc.

315.00

135.45

May 08 - Mar 09

E,P,C

PTT Plc.

119.93

119.93

Jan 09 - Jul 09

4. Construction of MRS and In-Line
Block Valve, Suvarnabhumi Phayathai NGV Pipeline Project(2)

E,P,C

PTT Plc.

185.00

61.32

Nov 06 - Sep 07

5. N/G Pipeline at
Bangpa-In Industrial Estate

E,P,C

PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd
.

137.61

66.88

May 08 - Feb 09

Fabrication
Service
E,P,C

RCR Engineering Co., Ltd. (Australia)

42.48

42.48

Aug 08 - Feb 09

357.00

32.13

Apr 07 - Mar 09

25.50

25.50

May 08 - Nov 09

6. Polishing Filter
7. CCC Interconnecting Pipeline
Project

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

Plc.

8. Supply and Install Future Sleeve
at Corridor Pipeline Project

E,P,C

Map
Thai
Thai
Map

9. Design & Engineering for SPE II

E,P,C

Siam Polyethylene Co., Ltd.

52.41

20.96

Apr 08 - May 09

10.1 BCP-Main Outlet Pipeline to
Process
10.2 BCP-Main Outlet Pipeline to
Process

E,P,C

Bangchak Petroleum Plc.

14.80

14.80

Sep 08 - Mar 09

E.P.C

PTT Plc.

12.24

12.24

Sep 08 - Mar 09
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ชื่อโครงการ

ลักษณะ
ของการ
รับเหมา(1)
E,P,C

11. งานวางระบบท่อโรงงาน
อุตสาหกรรม ที่นิคมมาบตาพุด
12. งานก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติสำหรับสถานี
เอ็นจีวี
13. งานวางท่อเข้าสถานีเอ็นจีวี
7 สถานี
14. งานก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาตินิคมอมตะซิตี้ ระยอง
15. WP3 Wind Turbine Structural
Support Frame
16. ติดตั้งระบบ CO2 เพื่อปรับปรุง
คุณภาพก๊าซธรรมชาติ
(CO2 Removal)

ชื่อผู้ว่าจ้าง

มูลค่างาน มูลค่างาน
ของบริษัทฯ ที่เหลือ
(ล้านบาท) โดยประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ของโครงการ

91.75

9.17

มี.ค.51 - พ.ย.51

E,P,C

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราน
สปอร์ต จำกัด
บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
จำกัด

7.63

7.26

ก.ค.51 - ธ.ค.51

E,P,C

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

121.80

6.09

ต.ค.51 - ก.พ.52

E,P,C

บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
จำกัด
Total E&P Myanmar
สาธารณรัฐพม่า
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

17.12

5.99

มิ.ย.51 - ต.ค.51

4.32

4.32

ธ.ค. 51 - ม.ค.52

159.80

3.52

เม.ย.51 - ม.ค.52

1,883.39

716.96

757.00
757.00
2,640.39

469.34
469.34
1,186.30

E,P,C
E,P,C

รวม
หน่วยธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
17. ศูนย์ไบโอดีเซลบางปะอิน
E,P,C
บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จำกัด
		
รวม		
		
รวมงานในมือทั้งสิ้น

มี.ค.51 - มิ.ย.52

- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
ชื่อโครงการ
1. โครงการมาลิบู เขาเต่า 
(งานก่อสร้างรีสอร์ท ที่พักอาศัย
เฉพาะงานโครงสร้างและ
สถาปัตยกรรม)
2. ศูนย์ไบโอดีเซล
บางปะอิน(2)
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ลักษณะ
ของการ
รับเหมา(1)
E, P, C

P,C

ชื่อผู้ว่าจ้าง

มูลค่างาน มูลค่างาน
ของบริษัทฯ ที่เหลือ
(ล้านบาท) โดยประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ของโครงการ

บริษัท เอ็มทะเล จำกัด
(บริษัทร่วมทุนระหว่างมณียา กรุ๊ป
และนายประวิทย์ มาลีนนท์)

371.96

260.89

มี.ค.51 - พ.ย.52

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด 
(มหาชน) (เจ้าของโครงการคือ 
บริษัทบางจากไบโอฟูเอล จำกัด)
บริษัทไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

100.74

49.86

ก.ย.51 - มิ.ย.52

26.00

19.18

ธ.ค.51 - พ.ค.52

3. งานก่อสร้างถนนและระบบระบาย
น้ำ โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค
วังน้อย จังหวัดอยุธยา

E,P,C

4. งานก่อสร้างถนนและระบบระบาย
น้ำ โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค   
กม. 39 ถนนบางนา-ตราด

E,P,C

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค จำกัด

35.00

16.72

พ.ย.51 - มี.ค.52

5. งานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติใน
พื้นที่โรงกลั่น บางจาก (3)

E,P,C

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด 
(มหาชน) (เจ้าของโครงการคือ 
บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)

14.06

12.66

ก.ย.51 - มี.ค.52

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี 2 5 5 1

Project Name

Type

(1)

Client

11. Construction PHD
Interconnecting Pipeline Project
12. N/G Pipeline To NGV Station

E,P,C

Eastern Fluid Transport Co., Ltd.

E,P,C

13. N/G Pipeline for 5 NGV
Station

E,P,C

PTT Natural Gas Distribution Co.,
Ltd.
PTT Plc.

14. N/G Pipeline at Amata City
Industrial Estate

E,P,C

PTT Natural Gas Distribution Co.,
Ltd.

15.		T otal WP3 Wind Turbine
Structural Support Frame

E,P,C

TOTAL E&P Myanmar

16. CO2 Removal Unit

E,P,C

PTT Plc.

Total
Engineering System Installation & Factory Construction in Petrochemical Business Unit
17. Bio Diesel Plant Project
E,P,C
Bangchak Bio Fuel Co., Ltd.
		
Total		
		
Grand Total		

Project
Value
(MB)

Value of
Uncompleted
Work
(MB)

Project Period

91.75

9.17

Mar 08 - Nov 08

7.63

7.26

Jul 08 - Dec 08

121.80

6.09

Oct 08 -Feb 09

17.12

5.99

Jun 08 - Oct 08

4.32

4.32

Dec 08 - Jan 09

159.80

3.52

Apr 08 - Jan 09

1,883.39

716.96

757.00
757.00
2,640.39

469.34 Mar 08 - Jun 09
469.34	
1,186.30	

- Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
Value of
Uncompleted
Work
(MB)

Project Period

371.96

260.89

Mar 08 - Nov 09

100.74

49.86

Sep 08 - Jun 09

E,P,C

TRC Construction Plc.
(The Owner: Bangchak Bio Fuel Co., Ltd.)
Ticon Logistics Park Co., Ltd.

26.00

19.18

Dec 08 - May 09

4. Road and Water Drainage System
Ticon Logistics Park - Bangna Km.39

E,P,C

Ticon Logistics Park Co., Ltd.

35.00

16.72

Nov 08 - Mar 09

5. N/G Pipeline Project - Bangchak (3)

E,P,C

TRC Construction Plc.
(The Owner: Bangchak Petroleum Plc.)

14.06

12.66

Sep 08 - Mar 09

Project Name

Type(1)

1. Malibu Khaotao Project
(Condominium structure and
architecture)

E,P,C

M Talay Co., Ltd.
(Joint Venture of Maneeya Group and
Mr. Pravit Maleenont)

2. Bangchak Bio Diesel Project (2)

E.P,C

3. Road and Water Drainage System
Ticon Logistics Park - Wang Noi

Client

Project
Value
(MB)
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ลักษณะ
ของการ
รับเหมา*

ชื่อโครงการ
6. งานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติใน
พื้นที่โรงกลั่นบางจาก(3)

E,P,C

7. งานก่อสร้างโรงงานผลิตท่อ High
Density Polyethylene
8. งานจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
สำหรับโรงงานผลิตน้ำ(4)
9. โครงการก่อสร้างระบบท่อ
ส่งน้ำฝั่งขวา โครงการประแสร์

E,P,C
P
E,P,C

ชื่อผู้ว่าจ้าง

มูลค่างาน มูลค่างาน
ของบริษัทฯ ที่เหลือ
(ล้านบาท) โดยประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ของโครงการ

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด 
(มหาชน)
(เจ้ า ของโครงการคื อ บริ ษั ท ปตท.
จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จำกัด 

11.63

11.63

ก.ย.51 - มี.ค.52

32.47

8.33

พ.ค.51 - เม.ย.52

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด

69.60

6.96

เม.ย.50 - ต.ค.50

กรมชลประทาน

219.20

3.11

ม.ค.50 - เม.ย.52

880.67

389.34

รวมงานในมือทั้งสิ้น

หมายเหตุ
(1) E = Engineering (งานวิศวกรรม) P = Procurement (งานจัดซื้อ) C = Construction (งานก่อสร้าง)
(2) งานสร้างสถานีก๊าซและติดตั้ง IN-LINE BLOCK VALVE โครงการวางท่อก๊าซเอ็นจีวีสุวรรณภูมิ-พญาไท มีกำหนดแล้วเสร็จ
ตั้งแต่กันยายน 2550 แต่ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตวางท่อก๊าซในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของปตท.
ทำให้โครงการล่าช้ากว่ากำหนด
(3) เป็นงานที่สหการวิศวกรรับจากทีอาร์ซี
(4) สหการวิศวกรยังไม่ได้รับเงินงวดสุดท้ายร้อยละ 10 ของค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ เนื่องจากปัญหาระหว่างผู้ติดตั้งเครื่องจักรกับ
พีทีที ยูทิลิตี้ เจ้าของโครงการ

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- ภาพรวมอุตสาหกรรม
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วยระบบท่อส่ง
ก๊ า ซธรรมชาติ บ นบก ระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ใ นทะเล และระบบท่ อ จั ด จำหน่ า ยก๊ า ซธรรมชาติ 

(Distribution Pipeline) โดยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. จะต่อเชื่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติ
ต่าง ๆ ในอ่าวไทย และท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา และเยตากุน สหภาพเมียนมาร์ ที่ชายแดน
ไทย-สหภาพเมียนมาร์ เข้ากับผู้ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และลูกค้าอุตสาหกรรม 
การปรับโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาว มุ่งให้มีการแข่งขันอย่างเสรี
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาพลังงานให้กับผู้บริโภค โดยการแยกกิจการ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ และการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติออกจากกัน
และให้มีการเปิดให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access : TPA)
สำหรับระบบท่อของปตท. หากมีความสามารถในการขนส่งเหลือเพื่อให้ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติสามารถซื้อก๊าซ
ธรรมชาติจากผู้ผลิตได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะยังคงมีสิทธิในการซื้อหรือขายก๊าซธรรมชาติภายใต้
สัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันและสัญญาที่อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองจนกว่าจะหมดอายุสัญญา ทั้งนี้ ผู้ค้าก๊าซ
ธรรมชาติรายใหม่จะสามารถขายตรงให้กับลูกค้าโดยผ่านกลไกของการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
แก่บุคคลที่สาม ซึ่งจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยองค์กรกำกับดูแลอิสระที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต  
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ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี 2 5 5 1

Value of
Uncompleted
Work
(MB)

Project Period

11.63

11.63

Sep 08 - Mar 09

Thai Polyethylene Co., Ltd.

32.47

8.33

May 08 - Apr 09

PTT Utility Co., Ltd.

69.60

6.96

Apr 07 - Oct 07

Royal Irrigation Department

219.20

3.11

Jan 07 - Apr 09

880.66

389.34

Type*

Client

6. N/G Pipeline Project Bangchak (3)

E,P,C

TRC Construction Plc.
(The Owner: PTT)

7. Civil Construction of TPE/HDPE
(Package 1)
8. Procurement of Machine and
Equipment for Water Treatment Plant
(4)
9. Prasae Water Pipeline Installation

E,P,C

Project Name

P
E,P,C

Total					

Project
Value
(MB)

Remarks:
(1) E = Engineering, P = Procurement, C = Construction
(2) The completion of Construction of MRS and In-Line Block Valve, Suvarnaphumi - Phayathai NGV Pipeline Project is postponed from				
September 2007 due to the permission of pipeline transmission problem from State Railway of Thailand which is the responsibility of		
PTT Plc.
(3) TRC Construction Public Company Limited subcontracted to Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
(4) Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. has not yet received the 10% final payment of machinery and equipment due to the problem between
the machine installation firm and PTT Utility Co., Ltd., the project owner.

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, 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
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ในส่วนของการลงทุนและการดำเนินการโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission
Pipeline Network) รวมถึงการจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาตินั้น ปัจจุบัน ปตท.เป็นผู้รับซื้อและจัด
จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ เจ้าของและผู้บริหารและพัฒนาโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียวใน
ประเทศ 
สำหรับระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline System) นั้น ปัจจุบันการ
ลงทุนและการดำเนินการส่วนใหญ่ กระทำโดย ปตท. นอกเหนือจาก ปตท.แล้ว มีเพียงบริษัท ปตท.
จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ปตท.กับ Suez-Tractebel S.A. แห่งประ
เทศเบลเยี่ยม และบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาและก่อสร้างระบบท่อย่อยเพื่อขนส่ง
และจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปตท. มีแผนพัฒนาการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการก๊าซ
ธรรมชาติในอนาคต   เช่น โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่สาม ในปี 2549 โครงการติดตั้งเครื่องเพิ่ม
ความดัน ณ สถานีควบคุมก๊าซ BVW#7 (จังหวัดกาญจนบุรี) ในปี 2548 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
วังน้อย-แก่งคอย ในปี 2549 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-ใต้ ในปี
2549 และปี 2552 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 ในปี 2554  และแผนการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดย
การขยายโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 ที่จังหวัดระยอง  และโครงการโรงแยกก๊าซอีเทน ในต้นปี 2553
รวมทั้งการร่วมทุนขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เช่น โครงการร่วมทุนผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็น
โครงการสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Receiving Terminal Project
ในปี 2551  ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ระดับ 3,534 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.5 เนื่องจากปีนี้มีแหล่งผลิตที่สำคัญได้ทำการผลิต คือ แหล่งอาทิตย์ และ JDA
โดยแหล่งอาทิตย์ สามารถผลิตได้มากกว่า 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในช่วงปลายปี 2551 ก๊าซ
ธรรมชาติถูกใช้ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของการใช้ทั้งหมด จำนวน 2,453 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.6 ใช้ในโรงแยกก๊าซปริมาณ 627 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.6 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมปริมาณ
375 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 และที่เหลือร้อยละ 2 ใช้ในภาคขนส่ง (รถยนต์ NGV)
ปริมาณ 74 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 208.3 
บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน
วางท่อก๊าซสายส่งไปยังผู้ใช้ปลายทาง (Distribution pipeline) ซึ่งเป็นงานวางท่อขนาดเล็กเพื่อส่งไปยังผู้
ใช้ปลายทาง เช่น งานวางท่อจากท่อประธานไปยังบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม และสำหรับงานวางท่อก๊าซ
ธรรมชาติบนบกข้ามประเทศ หรือ ข้ามจังหวัด (Cross-country pipeline)  ซึ่งเป็นงานขนาดใหญ่ที่ต้อง
มักจะต้องอาศัยผู้ร่วมทุนขนาดใหญ่จากต่างประเทศนั้น ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็น
บริษัทวางท่อก๊าซขนาดใหญ่ในประเทศจีน คือ บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพ์ไลน์ บูโร (China
Petroleum Pipeline Bureaure หรื อ “CPP”) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ไชน่ า เนชั่ น แนล
ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชั่น (China National Petroleum Corporation หรือ “CNPC”) อันเป็นกลุ่ม
บริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยการร่วมทุนจัดตั้งกิจการร่วมค้าซีพีพี ทีอาร์ซี เพื่อดำเนินการ
โครงการท่อก๊าซวังน้อย-แก่งคอย ของปตท. และในปี 2549 บริษัทฯ ได้รับโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติ
สงขลาจากปตท.เช่นกัน   
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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.
For the investment and transmission pipeline network including procurement and natural
gas distribution, currently PTT Plc. is the sole purchaser, distributor, owner, regulator and
developer of the transmission pipeline network in Thailand.
For distribution pipeline system, most of investment and management are regulated by
PTT Plc. Apart from PTT Plc., there is only PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd., a joint
venture company between PTT Plc. and Suez Tractebel S.A. from Belgium and Laddawan Fund
Co., Ltd., developing and constructing distribution pipeline system for transport and natural gas
distributed to customers in industrial area around Bangkok and boundary.
PTT Plc. plans to develop expansion of transmission of pipeline network in line with the
Transmission Pipeline Network Master Plan Vol. 3, 2001-2011 (revised) to support the increase
of natural gas demand in the future such as the Third Transmission Pipeline Project in 2006,
Regulating Installation Station at Block Valve West # 7 in Karnchanaburi in 2005,
Wangnoi-Kaengkhoi Gas Pipeline in 2006, the Sai Noi- both North and South Bangkok Power
Plants in 2006 and 2009, the Fourth Transmission Pipeline in 2011 and value-added plan by
expansion of natural gas separation plant such as joint venture project for power and cooling
distribution and LNG Receiving Terminal Project.
In 2008, Thailand’s natural gas consumption accounted for 3,534 million cubic feet per
day, increased from the previous year’s consumption by 7.5% since the main production were
gained from Ar-thit and JDA fields whose capacity were more than 400 cubic feet per day
during the end of 2008. Of total national natural gas consumption, 70% or 2,453 million cubic
feet per day was utilized for electricity generation, representing a 4.6% rise from the previous
year; 17% or 627 million cubic feet per day was used in gas separation plants, representing a
9.6 % rise; 375 million cubic feet per day was used as industrial fuel, representing an 8.1% rise
. And the remaining 2% or 74 million cubic feet per day used in the transportation sector (NGV
vehicles), representing a 208.3% rise.
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 to the end users such as companies in industrial estates. Regarding
to the cross-country natural gas pipeline system construction, which is the large-scale 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. Also, in 2006, the
Company was awarded for Songkhla Natural Gas Pipeline Project by PTT Plc.
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- แนวโน้ม
ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีปัจจัยหลักคือ
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น และนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนน้ำมัน
เตา ทำให้สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นมาตลอด โดยใน
ปี 2551 แม้ว่าตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ประเทศไทยได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจโลก และสถาณการณ์
ความไม่สงบของการเมืองไทย ทำให้การใช้ไฟฟ้าสาขาต่าง ๆ ชะลอตัวลง   แต่ในภาพรวมทั้งปี   สาขา
อุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ร้อยละ 2..2 สาขาธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 บ้านและที่อยู่
อาศั ย เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 4.1 สาขาเกษตรกรรมเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 3.7 และอื่ น ๆ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 3.7     
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง คิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้
ทั้งหมด   ในระยะยาวคาดว่าความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม
ความต้องการใช้ไฟที่สูงขึ้น โดยผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหม่จะเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้า เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติจะสามารถแข่งขันได้ และเป็นที่ยอมรับด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบ
กับเชื้อเพลิงชนิดอื่น  
นอกจากนั้นแล้ว ภาครัฐมีนโยบายที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลด
การพึ่งพิงการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ   ปตท.ได้เริ่มนำ NGV มาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถโดยสาร
ประจำทาง NGV ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมีการขยายตลาด
NGV อย่างต่อเนื่องโดยได้วางเป้าหมายให้ในปี 2555 ก๊าซ NGV สามารถทดแทนการใช้น้ำมันในภาค
ขนส่งให้ได้ถึงร้อยละ 20  เป็นปริมาณประมาณ 417 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วันในปี 2555
จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงต้นปี 2551 จนสูงสุดในเดือนกรกฏาคม
2551 ทำให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์อย่างชัดเจน โดยส่วน
หนึ่งหันไปใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอื่น ๆ เพื่อทดแทนน้ำมัน ได้แก่ LPG และ NGV จำนวนรถที่ติดตั้ง
NGV เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากจำนวน 55,868 คัน จำนวนสถานี 166 สถานี ณ สิ้นปี 2550 เป็น
122,576 คัน และจำนวนสถานี 272 สถานี ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2551
แต่ทว่านับตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 เป็นต้นมา ราคาน้ำมันดิบ และน้ำมันสำเร็จรูปได้ลดลงมา
อยู่ในระดับต่ำอย่างรวดเร็ว   โดยคาดว่าในปี 2552 นี้ ราคาน้ำมันสำเร็จรูปจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวลงมาก แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังคงส่งเสริม
การดำเนินการส่งเสริมการใช้ NGV เป็นพลังงานทางเลือก เพื่อรองรับการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันที่
เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า  ซึ่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีการขยายกำลัง
การผลิตก๊าซ NGV ของสถานีจ่ายก๊าซ หรือสถานีแม่ (Mother Station) เพื่อให้ปริมาณ NGV รองรับ
จำนวนสถานีลูก (Daughter Station) ที่อยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และมีแผนการ
ขยายสถานีทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค ตามแนวถนนสายหลักและตามแนวท่อส่งก๊าซฯ ของ
ปตท. 
แผนการลงทุน 5 ปี ของปตท. (ปี 2552 ถึง 2556)			
หน่วย : ล้านบาท
ก๊าซธรรมชาติ     
น้ำมัน
ลงทุนในบริษัทร่วมทุน
สำนักงานใหญ่และอื่น ๆ
รวม
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2552
42,737
3,580
22,614
1,765
70,696

2553
2554
2555
53,182 19,610 14,063
1,925
1,432
1,465
25,811 13,956
8,567
1,597
1,087
801
82,515 36,085 24,896

2556
รวม
3,252     132,844
1,478
9,880
9,670
80,618
748
5,998
15,148 229,340

%
58%
4%
35%
3%
100%

- 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 2008, even during the third quarter, as Thailand got a
negative impact from world economy and unrest political situation, electricity utilization in various
sectors was declined. However, for overall of the year, the industrial sector had 2.2 per cent of
a little bit higher demand than last year, business sector increased at 1.6 per cent, housing and
residence at 4.1 per cent, agricultural sector at 3.7 per cent and others at 3.7 per cent. 70 per
cent of all 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.
In addition, government sector has its policy to promote alternative energy in various
channels to reduce dependency with import energy. PTT Plc. has started to supply NGV for
NGV public vehicles of Bangkok Mass Transportation (BMT) since 1993 and continually expanded
its market with target that in 2012, NGV can replace oil use in transportation sector at 20% or
approx. 417 cubic feet/day.
In 2012, as oil price has been increased continuously during 2008 and highest in July
2008, people’s consuming behavior turned to drop away use of oil for vehicles obviously. Some
of them used other alternative energy to replace use of oil; LPG and NGV. There was a rapid
growth of NGV installed vehicles rise totally from 55,868 units and 166 stations as at the end of
2007 to 122,576 units and 272 stations as of December 1, 2008.
However, since September 2008, fuel oil price and oil price have been reduced rapidly
to lowest point. It is expected that in 2009, price of readymade oil will remain low accompanied
by the domestic economy which tends to be more slowdown. However, the government sector
remains to launch the promotion for NGV as alternative energy to carry on higher price of oil
when world economy will recover in another 1-2 years. PTT Plc. has expanded its NGV
production capacity of gas distribution station or mother station in order that NGV quantity can
efficiently support the daughter station located out of natural gas pipeline and also planned to
increase NGV stations both in Bangkok, boundary and urban area along with main roads and
PTT gas pipeline.
Five-year investment plan of PTT Plc. (During 2009-2013)
Natural Gas
Oil
Investment in join investment
Head office and others
Total

2009
42,737
3,580
22,614
1,765
70,696

2010
53,182
1,925
25,811
1,597
82,515

2011
19,610
1,432
13,956
1,087
36,085

(Unit: Million Baht)
2012
14,063
1,465
8,567
801
24,896

2013
3,252
1,478
9,670
748
15,148

Total
132,844
9,880
80,618
5,998
229,340

%
58%
4%
35%
3%
100%
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จากแผนการลงทุน 5 ปี ของปตท.   วงเงินรวม 229,340 ล้านบาท   ที่ได้พิจารณาปัจจัยด้าน
สถานการณ์พลังงาน ภาวะเศรษฐกิจ และการเงินทั้งในและต่างประเทศ พบว่าการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการ
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีโครงการหลักประกอบด้วยโครงการระบบท่อส่งก๊าซ โครงการโรง
แยกก๊าซหน่วยที่ 6 โครงการโรงแยกก๊าซอีเทน และโครงการก่อสร้างสถานี NGV 
สำหรับงานวางท่อก๊าซธรรมชาติในปี 2552 ของบริษัทฯ นั้น นอกจากงานท่อขนาดเล็กเพื่อส่งไป
ยังผู้ใช้ปลายทาง หรือ Distribution Pipeline จากปตท. ที่เป็นงานหลักแล้ว คาดว่าภายในไตรมาส 2
หรือ 3  บริษัทฯ ร่วมกับพันธมิตร CPP จะเข้าร่วมประมูลโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4  เป็นท่อ
ก๊าซขนาด 36 และ 42 นิ้ว เพื่อรองรับก๊าซจากโครงการสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG
Terminal  และรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) ซึ่งมีกำหนดไฟฟ้าเข้าสู่ระบบในปี 2555       
อีกทั้งยังมีงานก่อสร้างสถานี NGV ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น รองรับรถที่ใช้ NGV  ต่อเนื่องจากงานที่บริษัทฯ
ได้รับมาในปี 2551 จำนวน 14 สถานี 
อุตสาหกรรมรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
- ภาพรวมอุตสาหกรรม
สถานการณ์ปี 2551 อุตสาหกรรมปิโตรเคมียังคงอยู่ในช่วงที่มีความผันผวนอย่างมากต่อเนื่องจาก
ปี 2549 ถึง 2550 ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมีการปรับตัวตามราคาน้ำมันดิบ โดยในครึ่งแรกของปี 2551
ราคาอยู่ในทิศทางขาขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก มีสาเหตุหลักจากปัจจัยด้านอุปทานและปัจจัย
ด้านการเมือง ได้แก่ สภาพอากาศแปรปรวนในแหล่งผลิต การเกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันในสก็อตแลนด์
การก่อการร้ายท่อส่งน้ำมันในไนจีเรียและความไม่สงบทางการเมืองของประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวัน
ออกกลาง รวมถึงค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2551 ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลด
ลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเกิดการ
ชะลอตัวลง ทำให้ราคาปิโตรเคมีอยู่ในทิศทางขาลง 
- แนวโน้ม
จากสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่อยู่ในภาวะถดถอยที่ส่งผลกระทบต่อการปรับลด
ลงของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทำให้ราคาปิโตรเคมีปรับลดลง และมี
แนวโน้มที่จะปรับลดลงได้อีก เป็นไปในทางเดียวกับการหดตัวของอุปสงค์ ขณะที่อุปทานผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีในตลาดโลกก็เพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะกำลังการผลิตจากตะวันออกกลาง และประเทศจีนทำ
ให้คาดได้ว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะก้าวอยู่วัฏจักรขาลง ปริมาณการจำหน่าย และการส่งออกผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทผู้ผลิตรายย่อยได้ปิดกิจการลงเพราะประสบผลขาดทุนกับสต๊อก
สินค้าคงคลัง และความต้องการสินค้าของตลาดมีน้อย คาดว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในปี 2552 จะมีการ
แข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านการตลาดที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มการจำหน่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเคมี ทั้ ง ตลาดภายในประเทศ และส่ ง ออกไปยั ง ต่ า งประเทศอาจเกิ ด การชะลอตั ว ลง
นอกจากนี้ ผู้ผลิตจะต้องเผชิญกับปัญหาความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก ตามสภาวะเศรษฐกิจที่
ถดถอยลง ดังนั้นการปรับตัวของผู้ประกอบการเพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญ
อาทิเช่น การรักษาฐานลูกค้าเดิม การรุกหาตลาดใหม่เพื่อลดความเสี่ยงจากยอดส่งออกไปยังตลาดหลัก
เดิมที่ลดลง การปรับเปลี่ยนการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีให้ครบวงจรทั้งการผลิตในแนวตั้งและแนวราบ
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According to PTT Plc.’s future investment plan representing Baht 229,340 million,
considering all factors regarding energy, economic and financial situations both domestic and
international, it is found that most of PTT’s investment will be in natural gas business of which
main projects will comprise of the Natural Gas Pipeline System Project, Gas Separation Plant No. 6
Project, Ethane Gas Separation Plant Project and NGV Station Project.
For the Company’s natural gas pipeline in 2009 of, apart from main works of small
pipeline project to end user or distribution pipeline from PTT Plc., it is expected that within the
second quarter, the Company in cooperation with CPP partner will enter into bidding of the
Fourth Transmission Pipeline Project, 36 and 42 inches, to support gas from LNG Terminal
Project and Independent Power Plant (IPP) which is scheduled to operate in 2012.
Furthermore, there is high growth of NGV station works to support NGV vehicles which the
Company has been additionally awarded for 14 NGV Stations Project in 2008.
Engineering System Installation and Factory Construction in Petrochemical Business
- Industry Overview
Petrochemical Industry continued to be drastically fluctuated through the year 2006 to 2007
where the petrochemical price had significantly increased along with the increase of the crude oil
price. During the first half of 2008, the petrochemical price had inclined to increase along with
the high increase of oil price which was influenced by the supply and political factors i.e.
weather fluctuation of the producing countries, fire of refinery plant in Scotland, rebellion to oil
pipeline in Nigeria, unrest political situation of the producing countries in Middle East including
depreciation of United States dollar. However, during the second half of 2008, crude oil price
had decreased continuously due to the United of America’s economic slowdown which caused an
effect to world economic slowdown and decrease of petrochemical price.
- Trend
As a result of world economic slowdown, the crude oil price which are the raw material of
petrochemical industry has been decreased and tends to slowdown in line with demand reduction
while supply of petrochemical product has been highly increased especially production capacity
from Middle East and China. It is expected that the petrochemical industry will step into falling
circle and selling quantity and export of petrochemical products will slowdown continuously.
Minor manufacturers has gone out of business due to loss of over inventory stocks and lower
product demand. In 2009, the petrochemical industry will be high competitive especially in
market share term which will be drastically increased. The tendency of petrochemical product
selling both import and export may slowdown. Moreover, producers have to confront with the
fluctuation of world oil price affected by the economic slowdown. Therefore, flexibility of
constructors to carry on such situation is very important i.e. maintaining existing customers,
seeking for new business opportunity to reduce risk from export to existing main market which
has been decreased, restructuring of petrochemical production to be entire production both
vertically and horizontally in order to reduce risk of selling price and different demand in each
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เพื่อลดความเสี่ยงขาดทุนจากการขายเนื่องจากราคา และความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่าง รวมไปถึงผู้ประกอบการอาจต้องลดกำลังการผลิต
ลงเพื่อลดต้นทุนการผลิต หรือใช้ช่วงเวลาที่มีผลิตภัณฑ์ล้นตลาด และราคาตกต่ำทำการปรับแผนการผลิต
ด้วยการหยุดซ่อมบำรุงโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้มากขึ้นในระยะต่อไป
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
- ภาพรวมอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมก่อสร้างภายในประเทศในช่วงที่ผ่านมาของปี 2551 ชะลอตัวลง ต่อเนื่องจากปี 2550   

ผู้ประกอบการต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น 
ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างมีการที่ปรับตัวสูงขึ้นจนถึงระดับสูงสุดในเดือนกรกฏาคม 

2551 และลดต่ำลงอย่างรวดเร็วช่วงปลายไตรมาส 3 โดยราคาเหล็กเส้นและราคาน้ำมันลด
ลงประมาณร้อยละ 50 จากจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ส่งผลต่อการบริหารต้นทุนการผลิต
และการให้บริการ
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่รุนแรง และสถานการณ์ความรุนแรงของการเมืองในประเทศ 

ส่งผลต่อความมั่นใจของผู้บริโภค ทำให้ประชาชนชะลอการใช้จ่าย หรือสร้างภาระเพิ่ม
เนื่องจากความกังวลของอนาคตการทำงานที่อาจจะถูกลดเงินเดือนหรือเลิกจ้าง โครงการ
ก่อสร้างทั้งภาคเอกชนและภาครัฐชะลอตัวลงอย่างชัดเจน
ความเข้มงวดในการการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ให้กับกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง เพื่อ
การป้องกันปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และเพื่อการรักษาสภาพคล่องของธนาคาร
การย้ายงานของวิชาชีพด้านการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร หรือสถาปนิก ตลอดจน
		
แรงงานที่มีทักษะฝีมือที่หันไปทำงานที่ประเทศแถบตะวันออกกลางมากขึ้น ก่อให้เกิดการ
ขาดแคลนบุคคลากรในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
- แนวโน้ม
คาดว่าในปี 2552  แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์จะยังคงชะลอตัวลง ผลพวง
จากการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโลก การแข่งขันในการประมูลงานสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการที่ประเทศ
ไทยมีการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง ได้มีรัฐบาลใหม่ ทำให้การเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น และคาดว่าภาครัฐ
จะมีการออกนโยบายเร่งการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเปิดประมูลโครงการก่อสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
อาทิเช่น โครงการรถไฟฟ้าที่พร้อมจะเปิดประมูลอีกหลายเส้นทาง ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้าน
อสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลช่วงเดือนมกราคม 2552 คือการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ปี
2552 จำนวน 300,000 บาท และขยายระยะเวลามาตรการลดค่าธรรมเนียมและค่าจดจำนอง ซึ่งเดิมจะ
สิ้นสุด 28 มีนาคม 2552 ให้ขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี เป็นสิ้นสุด 28 มีนาคม 2553  เป็นการกระตุ้น
กำลังซื้อที่อยู่อาศัยในระยะสั้นนั้น ส่งผลประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่ก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จพร้อมโอนใน
ปัจจุบัน หรือในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวน่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการระบายสินค้าที่มีอยู่ได้
ระดับหนึ่ง  
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period of time, creating value-added to products for difference including reducing production
capacity for operating cost reduction or taking advantage during over-supply period and price
recession to revise production plan by halting plant maintenance to increase machinery efficiency
for the next period.
Construction Industry
- Industry Overview
Domestic construction industry was continuously slowdown since 2007 to 2008. The
contractors had to confront with various problems as follows:
Fluctuation of construction material price was increasingly reached highest level in
		
July 2008 and rapidly lower during the third quarter. Price of steel bar and oil
		
was decreased approx. 50% from highest price in July and caused a negative
		
impact to operating cost and service management.
The problem of world economic crisis and severe domestic political situation
		
caused an affect to consumer’s confidence. As a result, people slowdown their
		
spending or additional cost engagement due to having a concern of their future
		
career which might face salary decrease or termination. Both private sector and
		
government agency’s projects were obviously delayed.
Commercial Banks strictly considered loan release to the construction companies to
		
prevent problem of non-performance loan and maintain their bank’s liquidity.
Moving of workforce in construction field such as engineer, architecture as well as
		
skilled workers increasingly turning to work in Middle East caused a lack of
		
workforce in construction business.
- Trend
It is expected that in 2009, tendency of construction industry will remain slowdown as a
result of world economic situation and project bidding will be also highly competitive. However,
since there is remodeling of political backbone and forming the new cabinet, the political stability
has been established. It is expected that public sector will launch its urgent policy to drive
economy and open for bidding of necessary infrastructure projects such as railroad car which is
ready to open for bidding of several routes. In addition, the cabinet’s economic driving measure
during January 2009 is tax mitigation for property buyers in 2009 totally Baht 300,000 and
extension of all related fees of mortgage scheduled from end of 28 March, 2009 to end of
28 March, 2010. As a result of driving short-term purchasing power for property, current
constructors who are ready to transfer nearly-completed property have an opportunity to
moderately release their products.

43

Annual Report 2008

กลยุทธ์การแข่งขัน
      กลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้
(1) การควบคุมคุณภาพของงาน (Quality Construction) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะควบคุม
คุณภาพของงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และ ดำเนินการส่งงานให้ตรงตาม
กำหนดเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า 
(2) ชื่อเสียงและประสบการณ์ของกลุ่มวิศวกรผู้บริหาร   ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหาร
งานในธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งมายาวนาน โดยกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์การทำงานภาคปฏิบัติในงานวิศวกรรมมากกว่า 20 ปี และมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ ทำให้สามารถมีส่วนช่วยตรวจสอบดูแลการทำงานของ
วิศวกรระดับผู้จัดการโครงการอีกต่อหนึ่ง  
(3) ผลงานในอดีต ด้วยคุณภาพของผลงานและบริการในอดีตที่ได้รับมอบหมายในงานโครงการ
จำนวนมาก ทำให้ลูกค้าจำนวนมากให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ การกลับมาใช้บริการของ
บริษัทฯ อีก รวมทั้งได้แนะนำต่อไปยังลูกค้าอื่น ๆ ด้วย  
(4) ความสามารถของบุคลากร บริษัทฯ มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ดำเนินการ
อยู่ จ ำนวนมากทำให้ ส ามารถให้ บ ริ ก ารกั บ ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพที่ ดี โดยบริ ษั ท ฯ 

มีนโยบายที่จะรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้และสนับสนุนให้พนักงานมีการฝึกอบรมอยู่อย่าง
สม่ำเสมอ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม
และก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็น รัฐวิสาหกิจ ส่วน
ราชการ และ บริษัทเอกชนที่อยู่ในธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหรรมด้านพลังงาน ปิโตรเคมี และบริษัทที่มีฐาน
การผลิตอยู่ตามนิคมที่ท่อก๊าซสามารถเดินทางไปถึงได้ เช่น กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด   (มหาชน) และ
บริษัทที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น
ส่วนบริษัท สหการวิศวกร จำกัด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ หน่วยงานราชการของรัฐ ซึ่งให้บริการ
ประชาชนทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน
เป็นต้น  รวมถึงบริษัทภาคเอกชนในอุตสากรรมอสังหาริมทรัพย์ และปิโตรเคมี
การจัดหาผลิตภัณฑ์
- กำลังการผลิต
บุคลากร
เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาเป็นหลัก ทำให้จำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของ
โครงการที่จะได้รับคัดเลือกจากการประกวดราคาในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการจัดจ้างวิศวกร
และพนักงานประจำในระดับที่เหมาะสมกับประมาณการของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจ้าง
พนักงานหรือช่างเชื่อมจำนวนมาก โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมกลุ่มพนักงานจำนวนหนึ่ง (Standby Team)
ซึ่งรวมถึงช่างเชื่อมจำนวนหนึ่งไว้ในกรณีที่เกิดปัญหาฉุกเฉินที่ทางพนักงานในแต่ละโครงการขาดไปชั่วคราว
เท่านั้น โดยในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับงานเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะมีการจัดจ้างวิศวกรและพนักงานรายวันซึ่งรวม
ถึงช่างเชื่อมเพิ่มเติมเป็นรายโครงการไป ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาทางด้านกำลังคนมาก่อน
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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 Companyีs 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 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 Map Ta Phut
Industrial Estate.
For Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd., the target 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.
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แหล่งเงินทุน
บริษัทฯ มีการใช้นโยบายการขอเงินทุนประเภทสินเชื่อโครงการ (Project Finance) จากสถาบัน
การเงิน เป็นรายโครงการไป อีกทั้งในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้วิธีการร่วมทุน เช่น กิจการร่วมค้า เพื่อ
เข้าดำเนินงาน โดยให้คู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง 
ผู้รับเหมาช่วง
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจ้างผู้รับเหมาช่วงในงานบางส่วนที่บริษัทไม่มีความชำนาญ หรือช่วง
เวลาที่มีปริมาณงานเกินกว่ากำลังคน   โดยจะพิจารณาเลือกผู้รับเหมาช่วงจากความน่าเชื่อถือทางการเงิน
ผลงานในอดีต และความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักร ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดราย
ละเอียดในการจ้างช่วงให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้า (Back-to-back) ทั้งในเรื่องการ
ส่งมอบ การรับประกันคุณภาพ การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็นต้น   โดยการได้มาซึ่งบริษัท สหการ
วิศวกร จำกัด เป็นบริษัทย่อยในปี 2550 ช่วยเสริมการทำงานของบริษัทฯ ในด้านงานโยธา ซึ่งสหการ
วิศวกรมีความชำนาญ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นของตนเองบางส่วน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน
ก่อสร้างพื้นฐาน สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่องานก่อสร้าง บริษัทฯ จะทำการเช่าเพื่อ
นำมาใช้ในแต่ละโครงการตามความต้องการ อีกทั้ง การที่สหการวิศวกรมีเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับ
งานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขุด รถแทรกเตอร์ เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ
สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์
- วัตถุดิบ
  โดยทั่วไป วัตถุดิบในการก่อสร้างของบริษัทฯ จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
1.
วัสดุก่อสร้างที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับมูลค่าของวัตถุ 

ดิบในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น ท่อ วาล์ว เป็นต้น เนื่องจากในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่
บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่ มักมีการกำหนดรายละเอียดของวัสดุที่ใช้จากเจ้าของโครงการ 

ทำให้ในบางครั้ง บริษัทฯ ต้องซื้อวัสดุดังกล่าวจากตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ผลิตโดยตรง 

ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบริษัทในประเทศไทยหรือบริษัทต่างประเทศ แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม
โดยปกติแล้ว เจ้าของโครงการมักกำหนดรายละเอียดของวัสดุให้สามารถเลือกใช้สินค้าได้
มากกว่าหนึ่งบริษัท และบริษัทฯ มักจะมีการต่อรองและขอการยืนยันราคาจากตัวแทน
จำหน่ายหรือผู้ผลิตก่อนยื่นประกวดราคา และให้คงราคาดังกล่าวไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
2.
วัสดุก่อสร้างทั่วไป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบในการก่อสร้าง
ทั้งหมด เช่น ลวดเชื่อม อิฐ กระดาษทราย เป็นต้น บริษัทฯ   จะมีการซื้อวัสดุดังกล่าว
จากภายในประเทศ โดยอาจมีการซื้อตามบริษัทคู่ค้าที่ซื้อขายกันมาเป็นประจำ หรืออาจมี
การซื้อจากร้านค้าตามหน้างานบ้างตามความจำเป็น 
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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 projectีs 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 customer’s 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 share 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 ภายใต้การทำงาน
ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าของการ
บริหารงานโครงการในมือ ปัญหาและ/หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ และร่วม
กันหาแนวทางการแก้ไข ป้องกันปัญหา/ความเสี่ยงดังกล่าว และมีการนำเสนอโครงการที่คาดว่าจะเข้า
ประมู ล และโครงการที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการติ ด ตามเพื่ อ ร่ ว มประมู ลในอนาคต อี ก ทั้ ง มี ก ารร่ ว มวิ เ คราะห์
ศักยภาพของคู่แข่งขัน   และประเมินความเป็นไปได้ในการได้รับงานประมูล   และสำหรับความเสี่ยงที่มีนัย
สำคัญจะถูกนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและรับทราบผลกระทบ และร่วมหาแนว
ทางแก้ไข 
1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
		 1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าน้อยราย
บริษัทฯ มีรายได้หลักจากประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติใน
กลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทดังกล่าว   ทำให้รายได้ของบริษัทฯ อาจมีการพึ่งพิงกับกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ใน
บางปีที่งานส่วนใหญ่เป็นงานรับเหมาในงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ (สัดส่วนรายได้จากกลุ่มปตท. เทียบกับ
รายได้รวมเท่ากับร้อยละ 56 : 68 :  40  ในปี 2549 ถึง 2551 ตามลำดับ) แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ได้พยายามลดความเสี่ยงในการพึ่งพาดังกล่าวโดยในปี 2548 ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ
วิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และในปี 2550 ได้มีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจพัฒนา
โครงการและการลงทุน ซึ่งทำให้ฐานลูกค้าของบริษัทฯ มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ลักษณะของงาน
รับเหมาทำให้บริษัทฯ อาจมีลูกค้ารายใหญ่ในแต่ละปีที่แตกต่างกันได้
		 1.2 ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจ ที่ตอ้ งอาศัยเงินลงทุน และระยะเวลาในการพัฒนา
โครงการ
ธุ ร กิ จ พั ฒ นาโครงการและการลงทุ น ซึ่ ง ศึ ก ษา และพั ฒ นาโครงการด้ า นพลั ง งาน
อสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี รวมถึงธุรกิจต่างประเทศที่บริษัทฯ วางเป้าหมายขยายการลงทุน
ไปยังต่างประเทศ วัตถุ ประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปผลตอบแทนระยะ
สั้น อาทิเช่น กำไรจากการขายหุ้นรายได้ค่าที่ปรึกษาโครงการ เป็นต้น และผลตอบแทนระยะยาวจากการ
เข้าร่วมลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ และมีผลตอบแทนในอัตราที่สูงนั้น ในระยะแรกจะต้องมีการลงทุน
เพื่อการเข้าศึกษาความเป็นไปได้ รวมทั้งการพัฒนาโครงการ และอาจจะต้องใช้ระยะเวลา ก่อนได้รับผล
ตอบแทนตามเป้าหมาย อาจจะทำให้มีความเสี่ยงกรณีที่โครงการที่ศึกษาล้มเหลว หรือไม่สามารถหา
พันธมิตรเข้ามาร่วมลงทุนได้ และเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์การลงทุนอย่างระมัดระวัง  
และลงทุนในค่าใช้จ่ายที่จำเป็น รวมทั้งการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างเพิ่มโอกาส
ความสำเร็จของโครงการ
		 1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาพันธมิตร และทีมผู้บริหาร
สำหรับโครงการขนาดใหญ่บางโครงการ เจ้าของโครงการอาจจะกำหนดคุณสมบัติผู้เข้า
ประกวดราคาที่สูง  จนบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าประมูลได้ เว้นแต่ต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้อื่น  อาทิเช่น
ขนาดของสินทรัพย์   ประสบการณ์การทำงาน หรือความรู้เฉพาะทาง เป็นต้น ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่
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4. Risk Factors
The Company and its subsidiaries 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. In
addition, for significant risk, it will be subsequently proposed to the Board of Directors for
consideration and acknowledgement its impact and find out solutions to problems or risks.
	
		 1. Risk from Business
			 1.1 Risk associated with the dependence on a few numbers of customers
				 The Company’s main revenue was contributed from 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 56 : 68 : 40 in the years, 2006, to 2008, 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 and in 2007, the Project Development & Investment unit was
established which enhances the expansion of the Company’s customer’s base. Hence, the major
customer of the Company may be different in each year owing to the nature of the Company’s
business.
			 1.2 Risk from business expansion relying on funds and project development period
The Company expands its business to project development and investment by
studying and develop energy project, real estate, power plant and petrochemical including
overseas business. The business expansion to overseas has been proceeded on the purpose of
increasing revenue to the Company in a various form of profits both short-term profits such as
profit from share sale, project consultant income, etc. and long-term profit from co-investment in
potential projects with high return on investment. At the preliminary stage, it is needed to invest
for the project feasibility study including project development and may spend some time before
gaining the target profit. The risk may be happened in case of project failure or no strategic
alliances. However, to mitigate risks, the Company has carefully analyzed and invested only the
necessary expenses including cooperating with competent strategic partners in order to contribute
an advantage of success for the projects.
			 1.3 Risk from relying on alliances and management team
				 In some large scale projects, the project owners may require excessive
qualification of bidders that the company cannot bid for the projects unless in a form of joint
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สามารถหาพันธมิตรที่เหมาะสมได้ อาจทำให้บริษัทฯ เสียโอกาสการเข้าประมูล   แต่อย่างไรก็ตาม ความ
เสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงที่ลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจาก บริษัทฯ ผ่านการทำงานในโครงการใหญ่ ๆ ทั้งด้านการ
วางท่อก๊าซ  และงานด้านปิโตรเคมี   ด้วยความสำเร็จอย่างดียิ่ง สร้างเสริมให้มีประสบการณ์การทำงานที่
สามารถเข้าประกวดราคาได้ด้วยตัวเอง  อีกทั้งการได้สหการวิศกร บริษัทลูก มาเสริมด้านงานโยธา ทำให้
บริษัทฯ สามารถทำงานก่อสร้างที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น   
นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ มีการพึ่งพิงประสบการณ์การทำงานของทีมผู้บริหารและวิศวกรใน
การเข้าประกวดราคางาน เนื่องจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า อย่างไรก็ดี
บริษัทฯ มีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้บริหาร วิศวกร รวมทั้งพนักงาน  คือ การจูงใจ
ให้ทำงานกับริษัทฯ ในระยะยาว โดยโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุ   3 ปี ระยะเวลาใช้สิทธิ
ทุก 3 เดือน สามารถใช้สิทธิครั้งแรก 1 ปีหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ   ทั้งนี้ บริษัทฯ จะออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกินกว่าเดือนสิงหาคม 2552
2. ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ
		 2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และราคาน้ำมัน
ในปีที่ผ่านมา  บริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของ
ราคาวัสดุก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเหล็กซึ่งราคาได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 และมี
ระดับสูงสุดในเดือนกรกฏาคม 2551   และเริ่มชะลอตัวลงในเดือนสิงหาคม   ราคาซีเมนต์ อะไหล่สำหรับ
อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ   รวมถึงราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับสูงสุดในช่วงเดือน
กรกฏาคม และเริ่มลดต่ำลงในเดือนสิงหาคมอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา  
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้การควบคุมต้นทุนการผลิตทำได้ยาก  สำหรับทีอาร์ซี ได้รับผลกระทบไม่มากนัก
เนื่องจาก ใช้เหล็กในการก่อสร้างในปริมาณที่ไม่มาก และราคาวัสดุหลัก เช่น ท่อก๊าซ และวาลว์ ไม่มี
ความผันผวนมากนัก  ส่วนสหการวิศวกรนั้น ได้รับผลกระทบเพียง 1 โครงการ คือโครงการเขาเต่ามาลิบู
ซึ่งช่วงที่ราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้นนั้น สหการวิศวกรจำเป็นต้องซื้อเหล็ก   แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบมี
จำนวนไม่มากนัก เนื่องจาก สามารถซื้อเหล็กได้ทันก่อนที่ราคาจะปรับตัวขึ้นสูงสุด แม้ว่าราคาที่ซื้อจะสูง
กว่าต้นทุนที่ประมาณไว้ก็ตาม   
		 2.2 ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง
บริษัทฯ มีความเสีย่ งในการรับภาระค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ของโครงการหรือต้องจ่ายค่าเสียหาย
ในกรณีที่มีความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการ สำหรับความล่าช้าที่มีสาเหตุจากเจ้าของโครงการ บริษัทฯ
จะมีความเสี่ยงในการต้องรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของโครงการ เช่น ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถจำกัดผลกระทบดังกล่าวได้โดยการบริหารกำลังคนและค่าใช้จ่ายในโครงการ
นั้น ๆ ให้เหมาะสมเมื่อมีเหตุการณ์ล่าช้า อีกทั้งพยายามที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าของโครงการ
เท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งในอดีตบริษัทฯ สามารถตกลงกับเจ้าของโครงการได้ 
ในกรณีที่ความล่าช้าของโครงการมีสาเหตุจากความล่าช้าในการทำงานของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีความ
เสี่ยงที่จะถูกเจ้าของโครงการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราที่ระบุในสัญญารับเหมา
ก่อสร้าง การป้องกันความเสี่ยงในลักษณะนี้สามารถกระทำได้โดยการวางแผนและเตรียมความพร้อมใน
เรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้างความพร้อมและการพัฒนาในเรื่องความรู้ความสามารถของแรงงาน
และจำนวนของวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้างเพื่อที่จะได้ดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จทันตาม
กำหนดเวลา อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เคยมีประวัติความล่าช้าของงาน
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venture, for example, requirement of size of assets, experiences or specific know-how, etc.
Therefore, the company may loss an opportunity to bid if cannot find appropriate alliances to
form a joint venture. However, such risk has been continually decreased since the company has
accumulated its experiences from large scale projects both in line of gas pipeline and
petrochemicals with outstanding completion of works. As a result, with the aforementioned
experiences, the company can independently compete the bidding. In addition, after its
subsidiary , Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd., entered to support for civil works, the company has
been more capable to carry out the entire construction works.
		 Apart from the above, the company has also relied on management and engineering
team’s experiences for project bidding due to their experiences and strong relationship with the
customers. However, to motivate and maintain management, engineers as well as employees to
work with the company for long-term period to mitigate risks, the company has arranged them
the three-years warrant program with the exercising period of every 3 months and first right of
exercise can be done after 1 year period of warrant issuance. It is scheduled to issue such
warrants not later than August, 2009.
2. Risk from Project Execution
		 2.1 Risk associated with the fluctuation of prices of construction materials and oil
				 Last year, the fluctuation of construction material prices has affected the
construction business not only by continuous increase of steel price since October 2007, highest
in July 2008 and slowed down in August but also cement price, spare parts of various
construction equipments as well as oil price which has been continuously increased to highest
level in July and slowed down in August. As a result of economic recession, most of the
construction companies have faced the difficulty of controlling the operating cost. However, it
causes a few impact to TRC due to low quantity of steel requirement and price of main
materials such as gas pipes and valves have a little bit fluctuation. For Sahakarn Wisavakorn,
only Khao Tao Malibu Project , has been affected since it needs to order steel during the high
price period. However, it is a little bit effect since the order can been done before price
reached at highest level even though the purchased price remains higher than the estimated cost
			 2.2 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 and its affiliate have had a good
record of punctuality of project completion.
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3. ความเสี่ยงทางการเงิน
		 3.1 ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
จากผลงาน ความชำนาญและประสบการณ์ของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถได้รับ
โครงการขนาดใหญ่ในจำนวนที่มากขึ้น เปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้
เงินทุนหมุนเวียนที่มากขึ้น เพื่อการเข้าประมูลโครงการ การดำเนินการก่อสร้าง และใช้เป็นหลักประกันกับ
ธนาคารสำหรับวงเงินสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเกิดความเสี่ยงกรณีที่เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ
ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการได้ บริษัทฯ ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการบริหารสภาพคล่องด้วย
ความระมัดระวัง กำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินต่อผู้จัดจำหน่ายให้สอดคล้องกับงวดการชำระจากเจ้า ของ
โครงการ;างแผนการจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ต้องการเพื่อลดความต้องการช้เงิน
ทุนและลดต้นทุนในการเก็บรักษา  นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อสำหรับดำเนิน
โครงการ ภายใต้เงื่อนไขเงินฝากค้ำประกันสินเชื่อในสัดส่วนที่ต่ำ และจากผลการดำเนินงานที่ดี และสถานะ
สภาพคล่องที่มั่นคง บริษัทฯ ยังได้รับการพิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และสัดส่วนเงิน
ฝากค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารอย่างต่อเนื่อง 
		 3.2 ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน
วัสดุอุปกรณ์บางส่วนอาจต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้เกิดความเสี่ยงจากอัตรา
แลก เปลี่ยน โดยปกติบริษัทฯจะเสนอราคาเข้าประมูลโดยการประมาณการค่าอัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อ
สินเค้าที่สูงกว่าอัตราในปัจจุบันเพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และสำหรับโครงการ
ขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องนำเข้าวัสดุและอุปกรณ์ในมูลค่าที่สูง บริษัทฯ อาจจะขอให้เจ้าของโครงการกำหนด
มูลค่าโครงการบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลเดียวกัน นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำ
สัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพื่อการควบคุมต้นทุน และลดความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน 
		 3.3 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระค่าก่อสร้าง หรือได้รับค่าก่อสร้างล่าช้า
หากเจ้าของโครงการ หรือคู่สัญญาที่บริษัทฯ รับงานประสบปัญหาทางการเงิน อาจจะไม่
จ่ายค่าก่อสร้าง หรือ จ่ายค่าก่อสร้างล่าช้า หรือจ่ายไม่ครบ ก็เป็นความเสี่ยงทำให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ สถาบัน
การเงินใช้ความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อเป็นอย่างมากซึ่งอาจมีโอกาสที่ลูกค้าของบริษัทฯ ถูกธนาคาร
ปฏิเสธการให้ความสนับสนุนสินเชื่อทางการเงินสำหรับโครงการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักความเสี่ยง
ดังกล่าว ได้มีการเข้าประมูลและรับงานจากลูกค้าที่มีฐานะการเงินที่มั่นคงเท่านั้น และขอสนับสนุนวงเงิน
สินเชื่อในรูปเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างจากสถาบันการเงิน แต่โดยลักษณะงานรับเหมาของบริษัทฯ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี กลุ่มลูกค้ามักเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียง และมี
ฐานะการเงินมั่นคง ทำให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ
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3. Financial Risk
			 3.1 Risk from insufficient cash flow
				 In comparison of the past, based on experience and competency, the
company can increasingly be awarded for the large scale projects. However, more cash flow
has been the required to be afforded for project bidding, construction execution and bank
guarantee process for various credit lines which may cause a risk of insufficient cash flow
resulting in construction works. To protect such risk, the liquidity has been managed carefully
and payment term to suppliers has been also scheduled in compliance with installment collection
from the project owners. Material and equipment orders have been planned in compliance with
requirement period to reduce bankroll and storing cost required. In addition, project financing
has been approved under the condition of low cash deposit. As a result of good operating
performance and constant liquidity, the company has been also continuously obtained reduction of
fee, interest rate and pledge of fixed deposit ratio.
			 3.2 Risk from exchange rate
				 As there are some of materials and equipments required to be imported,
risk from exchange rate is unavoidable. Normally, material order exchange rate in the proposed
price for bidding has been estimated at higher price than the current one to protect the
exchange rate fluctuation. For the large scale project requiring high cost of imported materials,
the company may probably incorporate with the project owner to value some part of project cost
in the same foreign currency as paid for materials. In addition, the company has its policy to
make an advance purchase contract of foreign currency exchange to control operating cost and
mitigate risk from exchange rate.
			 3.3 Risk associated with outstanding construction payment or delay of
construction payment
				 In case that project owner or partner of contract has faced the financial
problem, payment for work progress may not be paid or late or partially paid. This can be a
risk causing lack of liquidity and affect the company’s operating result especially during the
economic recession since the financial institutes will be more careful of loan release. In some
cases, some of customers may be refused to approve loan for project financing. Recognizing
such risk, the company therefore intends to enter into bidding of the firm financial companies
only and also gains support from financial institutes for working capital for construction. However,
since the company’s nature is the contractor for natural gas and petrochemical business and
most of the customers are well-known companies having firm financial status, this kind of risk
then has been quite low.

53

Annual Report 2008

5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2551
ชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น
1. บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด(1)
2. นางไพจิตร รัตนานนท์(1)
3. แซมลี คอร์ปอเรชั่น
4. กลุ่มกองทุนเปิดไทยพาณิชย์(2)
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
6. นางวราณี เสรีวิวัฒนา
7. โรตารี่ ทีอาร์อีแอล พีทีอี ลิมิเต็ด
8. นายสุไทย พิณรัตน์
9. นางศัลยา จารุจินดา
10. นายสุรพงษ์ การสุวรรณ
รวม
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

จำนวนหุ้น
47,571,427
20,999,999
41,142,857
28,023,199
22,190,256
16,474,885
9,642,857
9,281,814
9,144,090
9,096,497
213,567,881
329,999,589

ร้อยละ
14.42
6.36
12.47
8.49
6.72
4.99
2.92
2.81
2.77
2.76
64.71
100.00

หมายเหตุ :
(1) กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์ ประกอบด้วยนางไพจิตร รัตนานนท์ และบริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ที่นางไพจิตร รัตนานนท์
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99
(2) กลุ่มกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ประกอบด้วย
1) กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ
2) Thai Capital Fund
3) กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว อินเตอร์
4) กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
5) กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ทาร์เก็ต
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5. Shareholding Structure and Management
Shareholders
The top 10 major shareholders as of 24 December 2008
Name
1. KPK 1999 Co., Ltd.(1)
2. Mrs. Paichit Rattananon (1)
3. Samlee Corporation
4. SCB Fund group(2)
5. Thai NVDR Company Limited
6. Mrs. Waranee Sereewiwatthana
7. Rotary TREL PTE Ltd.
8. Mr. Suthai Pinrat
9. Mrs. Sanlaya Jarujinda
10. Mr. Surapong Karnsuwan
Total
Number of total paid-up shares

Number of Shares
47,571,427
20,999,999
41,142,857
28,023,199
22,190,256
16,474,885
9,642,857
9,281,814
9,144,090
9,096,497
213,567,881
329,999,589

%
14.42
6.36
12.47
8.49
6.72
4.99
2.92
2.81
2.77
2.76
64.71
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) Thai Capital Funed 3) SCBLT4 4) SCBPMO and 5) SCBLTT.
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การจัดการ
โครงสร้างองค์กร แผนผังองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายสมัย ลี้สกุล)
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
(นายไพฑูรย์ โกสิยรักษ์วงศ์)

สายงานปฏิบัติการ
(นายเจมส์ จอร์แดน
เฟลมมิ่ง)

สายงานพัฒนาโครงการ
และการลงทุน
(นายสิงหรัตน์ เจริญวงศา)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สายงานบริหารองค์กร
(นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์)

สายงานต่างประเทศ
(รักษาการโดย
นายสมัย ลี้สกุล)

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ในปี 2551 ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้
1. นางไพจิตร รัตนานนท์			
ประธานกรรมการ - ตัวแทนจากบริษทั เคพีเค 1999 จำกัด ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
2. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี			
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร			
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์		
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี			
กรรมการอิสระ
6. นายสมัย ลี้สกุล				
กรรมการ
7. นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์			
กรรมการ
8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์			
กรรมการ
โดยมี นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เป็นเลขานุการบริษัท
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Management
Organization Chart as of December 31, 2008

Board of Directors

Audit Committee

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
(Temporary in charge by
Mr. Smai Leesakul)

Management Structure
Management structure of company of year 2008 comprises of 3 committees consisting of
Board of Directors, Audit Committee and Executive Committee as per the following details:
The Board of Directors of the Company and its subsidiaries as of 31 December 2008
Directors of TRC Construciton Public Company Limited consist of 8 members as follows:
1. Mrs. Paichit Rattananon			
Chairman, a representative from KPK (1999) Co., Ltd.,
								
the major shareholders
2. Assoc. Prof. Kamjorn Tatiyakavee, MD.
Chairman of the Audit Committee and Independent Director
3. Assoc. Prof. Pises Sethsathira 		
Audit Committee and Independent Director
4. Assoc. Prof Aekkachai Nittayagasetwat,
PH.D., FRM.					
Audit Committee and Independent Director		
5. Pol. Lt. Gen. Jarumporn Suramanee		
Independent Director
6. Mr. Smai Leesakul				
Director
7. Mr. Paitoon Goserakwong			
Director
8. Mrs. Podchanee Phaosavasdi 		
Director
Ms. Ounruen Sujarittham 			
The Company Secretary
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คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังนี้
1. นายสมัย ลี้สกุล				
ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์วานิชสุข		
กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์		
กรรมการ
4. นายเจมส์ จอร์แดน เฟรมิ่ง		
กรรมการ
5. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์			
กรรมการ
6. นายสิงหรัตน์ เจริญวงศา			
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
		 นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลี้สกุล นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์ นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสอง
		 ในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
		 นายสมัย ลี้สกุล นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ นายสิงหรัตน์ เจริญวงศา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วม
		 กันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้
		 ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการ
		 ซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือตามที่หน่วยงาน
		 ราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนิน	

		 การให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่ม
		 มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกเว้นนโยบายหรือการดำเนินงานที่ต้องได้
		 รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการ
		 บริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการ
		 ปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการใน
		 การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		 การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
9. กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ
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Directors of Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. consist of 6 members as follows:
1. Mr. Smai Leesakul			
Chairman
2. Mr. Pongsak Pongvanijsuk		
Director
3. Mr. Paitoon Goserakwong		
Director
4. Mr. James Jordan Fleming		
Director
5. Mrs. Podchanee Phaosavasdi
Director
6. Mr. Singharat Charoenwongsa		
Director
.
Authorized Director of the Company and its subsidiaries
- TRC Construction Public Company Limited
		 Mrs. Paichit Rattananon, Mr. Smai Leesakul, Mr. Paitoon Goserakwong and Mrs.Podchanee
		 Phaosavasdi two of four directors sign together with the company’s seal.
- Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
		 Mr. Smai leesakul, Mrs. Podchanee Phaosavasdi and Mr. Singharat Charoenwongsa two
		 of three directors sign together with the company’s seal.
Scope
1.
		
		
		
		
2.
3.
		
		
		
4.
		
5.
6.
		
7.
		
		
		
8.
		
9.

of Duties and Responsibilities of the Board of Directors
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;
To appoint or change the authorized directors of the Company;
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;
To review and approve the significant transactions such as business plan, budget, large
investment, management’s authorities and any other transactions required by laws;
To evaluate the management’s performance as well as to determine their remunerations;
To be responsible for the operating result and the management performance with good 	

intention and care;
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;
To ensure that the conflict of interests between the Company and related persons does
not exist;
To set the Company’s rules and internal procedures;
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10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
		 รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่าง ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่
		 ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนด
		 ให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 อื่นใดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลง
		 คะแนนในเรื่องนั้น
		 (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้
				 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
				 นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียง
				 ข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
				 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
		 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
		 (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
		 (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ				

				 การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
				 วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
		 (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
		 (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ
		 (ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของ
		 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือ
		 หุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
12. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
			 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
			 ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
			 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ได้มีการประเมินผลการ
ทำงานของคณะกรรมการทั้งคณะสำหรับการปฏิบัติงานปี 2551 โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแบบประเมินผล
คณะกรรมการ ซึ่งมีการแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อใหญ่ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่
ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
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10.
		
		
		
11.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
12.
		

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;
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
sharehold ers 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 Com
pany;
(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.
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 2/2009 Board of Directors Meeting held on 20 March 2009, there
was a self-assessment of the Board’s performance in 2008 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.
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สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่า สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ปี 2551 มี
การดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 93.69%
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 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 เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ซึ่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ได้อนุมัติกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม องค์ประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบ และได้เผยแพร่
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอโดยการประสานงานกับ
		 ผูสอบบัญชีภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะ
		 กรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปน และ
		 เป็นเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
		 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย
		 ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลัก
		 ทรัพยแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึง
		 พิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
		 ประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
		 และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
		 และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
เช่น
		 ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
		 ธุรกิจของผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอต่อสาธารณชนตามที่
		 กฎหมายกําหนด ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน

62

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี 2 5 5 1

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 93.69%.
The Audit Committee
As of 31 December 2008, the Audit Committee consists of 3 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 2-year term except the retiring by rotation according to the Company’s
Articles of Association whose a retiring director is eligible for re-election.
Scope of duties and responsibilities of the Audit Committee
The 9/2008 Board of Directors Meeting held on 11 November 2008 approved the Charter of
Audit Committee consisting of objective of Audit Committee setting up, scope of duties and
responsibilities (amendment), qualification, term, the meeting, quorum, remuneration, responsibility
unit and the quality control of Audit Committee. The charter of Audit Committee is as declared in
the Company’s website.
Scope of duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:
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 To review internal control system and internal audit system to ensure appro
		 priateness and effectiveness and consider independence of internal audit as well as
		 approve the appointment, transfer, reward and termination for head of internal audit;
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 audi
		 tor’s remuneration including attend the meeting with the external audit without joining of
		 the Company’s management at least once per year;
5. To consider the connected transactions or transactions that may lead to any conflict of
		 interest and non-compliance with the laws and the SET’s regulation to ensure that those
		 transactions are reasonable and bring highest benefit to the Company;
6. To perform any duties as assigned by the Board of Directors and agreed upon by the
		 Audit Committee such as to review the financial management and risk management
		 policy, review compliance with business ethic of the management and review with the
		 management the important reports required for disclosure to the public according to the
		 laws i.e. Management’s report and analysis, etc.;
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7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว	

		 ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
		 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
		 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
				 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
		 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
				 ท่าน
		 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
		 7.8 รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
				 ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานกิจกรรมตาง ๆ ที่ทําอยางเปนประจํา เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะไดทราบถึงกิจกรรมของคณะ
		 กรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
		 8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่อง
				 ตาง ๆ ไวอยางชัดเจน
		 8.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นตอรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบ
				 ภายใน
		 8.3 รายงานอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อ
		 ไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะ
		 กรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะ
		 กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
		 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 9.2 ขอสงสัย หรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบ
				 การควบคุมภายใน
		 9.3 ขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
				 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
				 หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
		 ต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน และไดมีการหารือรวมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
		 แล้วว่าตองดําเนินการปรับปรุงแกไข เมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดไวรวมกัน หากคณะกรรมการตรวจ
		 สอบพบว่ามีการเพิกเฉยตอการดําเนินการแกไขดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบราย
		 ใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกลาวตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาด
		 หลักทรัพยแห่งประเทศไทยได้
10. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
		 ดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดัง
		 กล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้
		 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
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7. To prepare the corporate governance report of the Audit Committee for disclosure in
		 the company’s Annual Report in which has been signed by the Chairman of the Audit		

		 Committee and consisting of at least
		 7.1		 Comment on appropriateness and completeness and reliability of the Company’s
				 Financial Statement
		 7.2		 Comment on sufficiency of the Company’s internal control system
		 7.3		 Comment on compliance with the rules and regulations of SEC and SET as well
				 as relevant laws
		 7.4		 Comment on appropriateness of the auditors
		 7.5		 Comment on connected transactions
		 7.6		 A number of Audit Committee Meetings and attendances of each member
		 7.7		 Comment or overview observation from which the Audit Committee has been
				 gained after performing in compliance with the charter
		 7.8		 Any reports which deem appropriate to be reported to the shareholders and other
				 general investors under the scope of works and responsibility as assigned by the
				 Board of Directors;
8. To report all activities as scheduled in order that the Board of Directors can
		 acknowledge the Committee’s activities as follows:
		 8.1		 The Audit Committee’s minutes of meetings clearly specifying the committee’s
				 comment in various issues
		 8.2		 The report of the Committee’s comment on financial statement, internal audit and
				 internal audit process
		 8.3		 Any report which deem appropriate for acknowledgement of the Board of Directors;
9. During performing their duties, if the Committee finds any doubtful transactions or
		 behaviors as shown below which may cause a significant impact to the Company’s
		 financial status and operating result, the Committee should report to the Board of
		 Directors for further improvement as deem appropriated:
		 9.1 Conflict of interest transactions
		 9.2 Any suspicion or presumption of corruption, paradox or default which are significant
				 for internal audit system
		 9.3 Any suspicion that there are non-compliance with the rules and regulation of SEC
				 and SET or relevant laws
		 In case that the abovementioned report has been already submitted to the Board of
		 Directors and the discussion among the Board of Directors, the Committee and the
		 Company’s management has been made for further improvement, however, after the due
		 date, the Committee finds that there is the negligence without inappropriate reason, one
		 of the Committee’s members can further report this to SEC and SET;
10 In case that the auditor finds any doubtful acts which are non compliance with the laws
		 done by director, manager or any person who is responsible for the Company’s
		 operating and the matters of fact has been reported to the Committee for
		 acknowledgement and prompt inspection. The Committee should then report the outcome
		 of preliminary inspection to the SEC, SET and the auditor for acknowledgement within 30
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			 และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
			 พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้
			 เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
11. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหารือ หรือตอบคำถาม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 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
		 บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะ
		 กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
		 บริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่
		 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
4. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่ง
		 สิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ
ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำ
		 สัญญาดังกล่าว
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
		 บริษัทแล้วหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหา
		 วงเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและ
		 จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้อง
		 ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
7. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี
		 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

66

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี 2 5 5 1

days after getting the auditor’s report. Any doubtful acts required to be reported including the
procedure to gain the matters of fact should be in line with the Capital Market Commission’s
regulation;
		 11. To have authorization to invite directors, management, department heads or
			 employees for discussion or clarification on the Committee’s inquiry;
		 12. To review the scope of works and responsibility as well as appraise the Committee’s	

			 performance on yearly basis ;
		 13. To perform any other duties as assigned by the Board of Directors and agreed upon
			 by the Audit Committee.
		 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 2008, 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;
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;
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8. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะ
		 กรรมการบริษัท
9. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน
		 ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
10. ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
		 กรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป
11. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่
		 ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น
	
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติทางการเงิน
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้
อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับ
มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย (ถ้ามี)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้
ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 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 ด้านงาน
		 อำนวยการ นำเสนองานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างกรรมการบริษัท และพนักงาน
2. ดำเนินการวางระบบบริหารงาน การผลิตสินค้าหรือบริการจนถึง การส่งมอบงาน เช่น การตลาด งาน
		 ประมูล งานออกแบบ งานจัดซื้อ การผลิตและการส่งมอบ
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8.
		
9.
		
		
10.
		
11.
		

To consider and compare the Company’s quarter operating performance with the budget
and propose to the Board of Directors;
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);
To do any other duties in order to support the aforementioned duties or as delegated to
do so by the Board of Directors; and
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 2008, the Company management consists of 9 members as follows:
1. Mr. Smai leesakul			
Chief Executive Officer
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 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
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

69

Annual Report 2008

3. รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเสี่ยง และการจัดการ และนำเสนองบประมาณประจำปี
		 ต่อคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็นไปตามกรอบ และแนวทาง
		 ของงบประมาณ ภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบ ข้อบังคับ
4. กำกับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้
		 และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับ
5. ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร และชุมชนสัมพันธ์ เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสินค้าและบริการ จะ
		 ต้องได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ถือหุ้น
6. ดำเนินการเรื่องการจัดหาทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท วางแผนการจัดหาทุน แหล่งทุน กลยุทธ์
		 การจัดหาทุน การจัดทำเอกสารการหาทุน และอื่นๆ
7. ดำเนินการเรื่องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
		 ทั้งนี้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
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 ตลอดจนแต่งตั้ง
		 ตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
5. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อ
		 ประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามกรอบที่
		 คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้
6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
		 บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็น
		 ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้กรอบ
		 งบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ
		 ไป
ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้
กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้
อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับ
รายการหรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
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4.
		
5.
		
		
6.
		
		
7.
		
		

To effectively manage the human resources of the organization according to authorized
personnel policies and procedures that fully conforms to current laws and regulations.
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.
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
To perform any other duties as delegated by the Board of Directors.
Chief Executive Officer shall be directed by and directly report to the Board of Directors
and the chief Executive officer will consume the position of Chairman of Executive Committee.

Scope
1.
		
		
2.
3.
4.
		
		
		
5.
		
		
6.
		
		
7.
		
8.
		
9.
		

of duties and responsibilities of President
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;
To manage and control the general business operation of the Company;
To perform any duties that are delegated by the Board of Directors;
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;
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;
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;
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;
To approve the appointment of relevant advisors as necessary under the budget that has
been approved by the Board of Directors; and
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 chief Executive officer 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
subsidiaries (if any).
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กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ที่จะทำ
ขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
การสรรหากรรมการ
ในปี 2551 บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำโดยคณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง และนำ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้
ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา” โดยได้
เริ่มปฏิบัติหน้าที่สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 และการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระในปี 2552 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติ
กฏบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ดังนี้
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
สรรหา ดังนี้
1. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
1.1 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
			 กรรมการผู้จัดการว่ามีความเหมาะสมกับผลงาน เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
			 มีความเป็นธรรม
1.2 ร่วมกำหนดเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอให้คณะ
			 กรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
			 และนำเสนอค่าตอบแทนที่กำหนดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้อนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
			 บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอต่อที่
			 ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
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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.
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.
The Committee of Remuneration and Numeration Concern
In order to be in compliance with the principles of good corporate governance, the 1/2009
Board of Directors Meeting held on 24 February 2009 has its resolution to appoint “the
Remuneration and Nomination Committee” to start working to consider remuneration package of
directors of the year 2009 and nominate the directors to replace the ones whose term end in
2009 and to propose to the 2009 Annual General Meeting of the Shareholders. The Meeting
approved a written charter mandated to the Remuneration and Nomination Committee as follows:
1.
		
		
1.
1.1
		
		
1.2
		
1.3
		
		
		

Scope and Responsibilities
The Board of Directors has set the scope and responsibilities of the Remuneration and
Nomination Committee as follows:
Remuneration
To consider forms and criteria for remuneration package of directors, Chief Executive
Officer and President to be appropriate with their performance comparing to other
companies in the same industry on fair basis;
To determine criteria of assessment for the Chief Executive Officer and President to
propose to the Board of Directors for approval;
To consider and determine yearly remuneration package of directors, Chief Executive
Officer and President and process to the Board of Directors to approve remuneration
package of Chief Executive Officer and President. For remuneration package of directors,
the Board of Directors has to propose to the shareholders meeting for approval;
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1.4 กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์
หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน
			 (ESOP) จะต้องร่วมกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้งพนักงาน และผู้ถือ
			 หุ้น และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบสำหรับกรณีที่มีการจัดสรรให้กรรมการเกินกว่า 5%
			 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร
โดยต้อไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรรเกิน
			 กว่า 5%
2. ด้านการสรรหากรรมการ
2.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยการพิจารณาความรู้ ประสบการณ์ และความ
			 เชี่ยวชาญที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัท สามารถอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัท
2.2 สรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อเสนอชื่อให้ที่
			 ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง
2. องค์ประกอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน คือ กรรมการอิสระจำนวน 4
ท่าน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่ร่วมพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของ
ตนเอง และค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
3. วาระการดำรงตำแหน่ง
วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
4. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะ
กรรมการบริษัท นอกจากนั้นแล้ว ยังต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
ผ่านรายงานประจำปี หรือการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือบริษัทฯ ได้
จากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
		 หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
		 ร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมี
		 ความขัดแย้ง
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
		 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้
		 ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
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1.4 In case of employees Stock Option Program (ESOP), the Committee has to determine
		 the terms and conditions of which the scheme is appropriate and fair to employees and
		 shareholders and also consider the suitability of the program and approve in case that
		 any directors are entitled to more than 5% of the total securities being distributed but
		 among those should not be the Remuneration and Nomination Committee;
2. Nomination
2.1 To determine the qualifications of the directorial candidates by considering their
		 knowledge, experience and expertise which are suitable for the Company’s requirement
		 and availability to devote to the Company;
2.2 To nominate and propose the suitable directorial candidates for consideration of the
		 Board of Directors and to later propose those candidates to be appointed by the
		 shareholders;
		 In addition, the Remuneration and Nomination Committee shall perform any other duties
		 as assigned by the Board of Directors. The Board of Directors has the right to adjust
		 the scope of duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee
		 as deemed necessary or appropriate.
2. Composition
The Remuneration and Nomination Committee consists of 5 members; 4 independent directors
and the Chief Executive Officer. However, Chief Executive Officer will not join in consideration
of his and President’s remuneration package.
3. Tenure
Appointment to the Committee should be for three years.
4. Reporting Responsibilities
The Remuneration and Nomination Committee has its responsibilities to report the result of
their duties to the Board of Directors. In addition, the Committee also has to report the
result of determination on remuneration package to the shareholders through the annual report
or the annual general meeting of the shareholders, etc.
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 1% 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 2551		
นางไพจิตร รัตนานนท์
3.37
รศ.นพ. กำจร ตติยกวี
0.38
รศ.พิเศษ เสตเสถียร
0.32
รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
0.32
พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี
0.26
นายสมัย ลี้สกุล
0.08
นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์
0.08
นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์
0.08
(2)
กรรมการสหการวิศวกร ที่ได้รับค่าตอบแทน 		
นางสาวรำไพ เศรษฐนันท์ (3)
0.32
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย
ปี 2551 (4)
5.21

รูปแบบค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส(1)
ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส(1)
ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส(1)
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส

หมายเหตุ:
(1) โบนัสในที่นี้ หมายถึงโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2550
ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2551 ให้จ่ายโบนัสกรรมการให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ในอัตราท่านละ
100,000 บาท โดยโบนัสดังกล่าวได้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2551
(2) กรรมการสหการวิศวกรที่เหลืออีก 6 ท่าน มิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
(3) นางสาวรำไพ เศรษฐนันท์ ลาออกจากกรรมการสหการวิศวกร ในเดือนธันวาคม 2551
(4) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้กำหนดวงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2551 รวมไม่เกิน 6 ล้านบาท

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(1)

ปี 2550
ค่าตอบแทน

จำนวน

ค่าตอบแทน
รวม
(ล้านบาท)

ผู้บริหาร
9*
19.08
			

รูปแบบ
ค่าตอบแทน

จำนวน

ปี 2551
ค่าตอบแทน
รูปแบบ
ค่าตอบแทน
รวม
(ล้านบาท)

เงินเดือน
8
20.85
และโบนัส			

หมายเหตุ:
(1) ค่าตอบแทนในที่นี้ ไม่รวมผู้จัดการฝ่ายการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบัญชี
(2) *รวมนายพีระศักดิ์ สุขเป็นแก้ว อดีตผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่ลาออกระหว่างปี 2550
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เงินเดือน
และโบนัส

Directors and Management’s remunerations
Cash Remuneration
(A) Directors’ Remuneration
2008
Name

Remuneration
(Million Baht)
The Company’s Directors 		
Mrs. Paichit Rattananon
3.37
Assoc. Prof. Kamjorn Tatiyakavee, MD.
0.38
Assoc. Prof. Pises Sethsathira
0.32
Assoc. Prof Aekkachai Nittayagasetwat, PH.D., FRM.
0.32
Pol. Lt. Gen. Jarumporn Suramanee
0.26
Mr. Smai Leesakul
0.08
Mr. Paitoon Goserakwong
0.08
Mrs. Podchanee Phaosavasdi
0.08
(2)
Sahakarn Wisavakorn’s Director 		
Ms. Rampai Setthanant (3)
0.32
(4)
Total remuneration in 2008
5.21

Type of Remunerations
Salary
Salary and Bonus (1)
Salary and Bonus (1)
Salary and Bonus (1)
Meeting Remuneration
Salary
Salary
Salary
Salary and Bonus

Remarks:
(1) The 2007 performance bonus which approved by the 2008 Annual General Shareholders’
Meeting was paid to 4 non-executive directors at Baht 100,000 each in May 2008.
(2) The remaining 6 SKW’s directors did not earn a director remuneration because they earn
an executive salary.
(3) Ms. Rampai Setthanant, a director of Sahakarn Wisavakorn, has been retired in December
2008.
(4) The 2008 Annual General Shareholders’ Meeting has set the director’s remuneration for the
amount not exceeding Baht 6 million.
(B) Executive Directors’ and Management’s Remuneration
2007
Remuneration Number of Remuneration
Persons
(MB)
Management
9*
19.08
			

Type

(1)

2008
Number of Remuneration
Persons
(MB)

Salary
8
20.85
and Bonus			

Type
Salary
and Bonus

Remarks:
(1) The remuneration of Finance Manager and Accounting Manager are excluded.
(2) *Including Mr. Peerasak Sukpenkaew, Ex-Vice President Business Development Department,
who resigned during 2007.
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ค่าตอบแทนอื่นๆ
ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อ ค่าตอบแทนพนักงาน
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Other Remuneration
The Company has set up the provident fund for the employees (more details provided under
“The Employee’s Remuneration” section).
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7. รายการระหว่างกัน
ในปี 2551 บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันแต่อย่างใด
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 มีมติกำหนดนโยบาย
การเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตว่า จะต้องมีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจ
สอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ
และให้มีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจ
ปกติ และเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกหรือไม่ และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุน
ธุรกิจปกติ เช่น การรับงานก่อสร้าง การจ้างงานต่อ ที่มีมูลค่ารายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท ภายใต้
เงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวต้องกระทำด้วยราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และให้นำรายการระหว่างกันดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและให้ความเห็นต่อไป ส่วนรายการระหว่างกันต่อไป
นี้ จะต้องถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ และมีมติอนุมัติให้ทำรายการดังกล่าว
ก่อนการตกลงเข้าทำรายการ
• รายการระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติ หรือที่ไม่ได้สนับสนุนธุรกิจปกติ
• รายการระหว่างกันที่กระทำด้วยราคาและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างจากราคา และ/หรือ
เงื่อนไขปกติที่กระทำกับบุคคลภายนอก 
• รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็น
ไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท
โดยผู้ที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด   
(ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กำหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย     
(ถ้ามี) ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วน
เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว
และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือ
จำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดย
สมาคมนักบัญชี
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทไม่มีความชำนาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจ
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7. Connected Transactions
No any connected party transactions in year 2008
Procedures on the Approval of Connected Transactions
The 2/2005 Board of Directors Meeting 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.
• The connected transactions that are neither normal business practice nor supportive to
the normal business of the Company;
• The connected transactions which 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 conflicted 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.
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สอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
การอนุมัติในหลักการสำหรับการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ที่มีผลใช้บังคับวันที่ 31
สิงหาคม 2551 การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นรายการค้า/ธุรกรรมปกติของบริษัทฯ จะต้องถูกนำเสนอ
และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการได้มีการอนุมัติในหลักการให้ทำรายการดังกล่าวได้
ซึ่งเดิมตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ฝ่ายจัดการสามารถทำรายการดังกล่าวได้ โดยมิต้องผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใด 
	
สำหรับบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อปี 2548 ได้มีมติอนุมัติในหลักการว่า การทำรายการ
เกี่ยวโยง แม้ว่าเป็นรายการปกติ แต่หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท จะต้องขออนุมัติจากคณะ
กรรมการก่อนทำรายการ (ตามรายละเอียดที่อธิบายในหัวข้อ มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ
รายการระหว่างกัน ข้างต้น) ซึ่งเป็นการอนุมัติในหลักการสำหรับการทำรายการเกี่ยวโยงที่เป็นรายการ
ปกติ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของพรบ.ที่ออกใหม่ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้นำเสนอเรื่องนี้เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551  เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึง
แนวปฏิบัติของพรบ.ดังกล่าว  
นโยบายและแนวโน้มการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การรับเหมาก่อสร้าง ทั้งด้านที่เป็นผู้รับเหมาและเป็นผู้ว่าจ้าง หรือการรับงานบริหารโครงการ โดยใน
ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก และ/หรือให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งการทำรายการระหว่างกันจะเป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการ
อนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
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Approval in Principle of Normal Connected Transactions
According to the Securities and Exchange Act (No.4) B.E. 2551 which was effective from
31 August 2008 onwards, the connected transactions which are normal business have to be
proposed and approved by the Board of Directors Meeting or the Board of Directors should
approve in principle for proceeding of normal transactions. Previously, such transactions can be
done by the management without any approval by the Board.
For the Company, the Board of Directors Meeting in 2005 had approved in principle that
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 should
be proposed to the Board for approval before enter into the transactions as aforementioned
above in accordance with the new Act. However, the Company proposed this matter to the 7/
2008 Board of Directors Meeting held on 7 August 2008 for acknowledgement of the
effectiveness of new Act.
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. คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2551
1. ภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรม ซึ่ง
ลักษณะการทำงานอยู่ในรูปแบบโครงการ ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความสำเร็จของธุรกิจจึงอยู่ที่โอกาสของ
การเข้าประมูลงาน การได้รับงาน รวมทั้งการดำเนินการและควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนตาม
แผนที่วางไว้ และเสร็จทันกำหนดเวลา 
ปี 2551 บริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ง คือ ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด
ที่ประเทศสาธารณรัฐเมอริเชียส และทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ที่ประเทศฮ่องกง ซึ่งถือหุ้น
ทั้งหมดโดย ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ได้เข้าไปลงทุนหุ้นเพิ่ม
ทุนของบริษัท ราชเพลิน จำกัด ทำให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ และทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล 

ลิมิเต็ด ในบริษัท ราชเพลิน จำกัด เป็นร้อยละ 0.32 และ 34.68 ตามลำดับ ในช่วงไตรมาส 4 ของปี
2551   บริษัทฯ ได้เริ่มรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในราชเพลินเข้ามาในงบการเงินรวม เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ส่งผลให้เกิดรายการขาดทุนจากการด้อย
ค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวนรวม 26.77 ล้าน
บาท แม้จะเกิดผลกระทบขาดทุนทางบัญชีจากการลงทุนในราชเพลินที่กล่าวข้างต้น ในปีนี้ ผลประกอบ
การของบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีรายได้รวม 1,814.10 ล้านบาท และกำไรสุทธิ
126.28 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 14.94 และ 31.67 ตามลำดับ  อัตรากำไรขั้น
ต้นอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 19.62  และอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.96 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีงานในมือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 23 โครงการ มูลค่างาน
ที่คงค้าง 1,501.50 ล้านบาท เป็นงานที่มีกำหนดแล้วเสร็จและรับรู้รายได้ในปี 2552 ทั้งหมด 
2. ผลการดำเนินงาน
รายได้
รายได้จากการให้บริการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในปี 2551 จำนวน 1,798.58 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14.94 ประกอบด้วยรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อร้อยละ 63.3
รายได้จากงานโยธาและสถาปัตยกรรม ร้อยละ 20.7 และที่เหลือร้อยละ 16.0 เป็นงานติดตั้งระบบ
วิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รายได้จากโครงการที่รับรู้รายได้สูงสุด ประกอบด้วย
โครงการศูนย์ผลิตไบโอดีเซลบางประอิน จากบริษัทจก. บางจาก ไบโอฟูเอล จำกัด มูลค่างาน 757.0
ล้านบาท โครงการ CCC-Interconnecting Pipeline Project จากกลุ่มปูนซีเมนต์ไทย มูลค่างาน 357.0
ล้านบาท และ โครงการมาลิบูเขาเต่า มูลค่างาน 371.96 ล้านบาท 
ส่วนรายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 4.20 ล้านบาทจากเงินฝากค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ
และรายได้อื่น 11.32 ล้านบาท จากการปรับรายการสำรองเงินประกันผลงานของโครงการที่พ้นระยะเวลา
ค้ำประกันของบริษัทฯ และการยกเลิกใบแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้การค้า สำหรับการลดขอบเขตงานของโครงการ
หนึ่ง ซึ่งสหการวิศวกรได้เคยบันทึกต้นทุนไปแล้ว 
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8. Management Discussion and Analysis of Financial Status and Performance in 2008
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.
The Company has established 2 new subsidiary international companies, TRC Investment
Limited in Republic of Mauritius and TRC International Limited in Hong Kong of which all shares
are held by TRC Investment Limited. TRC International Limited invested in Ratcha Ploen Co.,
Ltd. (“Ratcha Ploen”) resulting to TRC’s and TRC International’ s share proportion at 0.32% and
34.68% respectively. During the fourth quarter of this year, the Company has recognized share
of loss from investment in Ratcha Ploen in the consolidated financial statements for the current
year due to a change of accounting policy for recording investment in associate. As a result,
loss on impairment of investment in associate and loss from investment in the associate total
amount of Baht 26.77 million. However, there were losses from investment in Ratcha Ploen, the
performance in 2008 of the Company and its subsidiaries still grew continuously with total
revenues of Baht 1,814.20 million and net profit of Baht 126.26 million representing a 14.94%
and 31.67% growth, respectively. Gross margin was quite high of 19.62% and net profit margin
of 6.96%.
The Company and its subsidiaries had 23 projects outstanding as of 31 December 2008,
a total outstanding work value of Baht 1,505.50 million. All projects are scheduled for completion
and revenue recognization in 2009.
2. Operating Results
Revenues
Consolidated service income in 2008 was Baht 1,798.58 million, increased by 14.94%.
Service income consisted of 63.3% from pipeline system construction works, 20.7% from civil and
architectural works and remaining 16.0% from engineering system installation and petrochemical
factory construction works. The largest portions were from Bio Diesel Plant Project from
Bangchak Biofuel Co., Ltd. (work value Baht 757.0 million), CCC-Interconnecting Pipeline Project
from the Siam Cement Group (work value Baht 357.0 million) and Malibu Kao Tao Project (work
value Baht 371.96 million).
Other income included interest income from restricted bank deposits of Baht 4.20 million
and other income of Baht 11.32 from the adjustment items of retention reservation of
over-guarantee projects and the cancellation of invoice from supplier of Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
(“Sahakarn Wisavakorn”) for the decrease of scope of work of one project which already
recorded as cost of services.
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ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนที่สำคัญในการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ วัตถุดิบ และค่าแรง ต้นทุนในการ
ให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2551 เท่ากับ 1,445.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.69 ของ
รายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2551 ปรับ
ตัวสูงจาก 106.15 ล้านบาท เป็น 160.57 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.85 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 51.27 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือ เงินเดือนจากการเพิ่ม
บุคคลากรเพื่อรองรับโครงการใหม่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการรับรองในการติดต่อธุรกิจ
เพื่อการขยายงานไปสู่ต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายสำหรับการขายหุ้นราชเพลิน และสหการ
วิศวกรมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของการลงทุนในกิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-สหการ ทั้งจำนวน มูลค่า
0.5 ล้านบาท 
ส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม และส่วนแบ่งขาดทุน
จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม จะอธิบายในรายละเอียดในหัวข้อ “สินทรัพย์” หัวข้อย่อย “เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม”
ในปีนี้ ในงบการเงินมีการแยกรายการค่าใช้จ่ายทางการเงินออกมาเป็นรายการต่างหาก จากเดิมที่
แยกเฉพาะรายการดอกเบี้ยจ่าย โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินในปีนี้เท่ากับ 6.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ที่ 5.50 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย (เฉพาะส่วนที่ไม่ได้บันทึกเป็นต้นทุน
โครงการ) 2.21 ล้านบาท และที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารในการ
ออกหนังสือค้ำประกัน และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่ออื่นๆ เป็นต้น ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้
วงเงินสินเชื่อในการดำเนินโครงการจะถูกบันทึกเป็นต้นทุนโครงการ ส่วนที่เหลือจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน ดังนี้  
														
		
ปี 2550
ปี 2551  

ดอกเบี้ยจ่าย
12.97
4.34

บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
12.46
2.13

(หน่วย : ล้านบาท)
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน
0.51
2.21

ในปี 2551 ดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากปีก่อนมาก เนื่องจาก ในปี 2550 สหการวิศวกรมีการกู้ยืมเงิน
จากธนาคารพาณิชย์ ด้วยภาระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคารที่สูงสำหรับโครงการถนนที่เกาะกง ประเทศ
กัมพูชา และโครงการดังกล่าวได้แล้วเสร็จและมีการชำระคืนหนี้เงินกู้ทั้งหมดในปี 2550 เรียบร้อยแล้ว
กำไร

- กำไรขั้นต้นและกำไรจากการดำเนินงาน
ปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 325.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไร
ขั้นต้นร้อยละ 19.62 เติบโตขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ในระดับ 13.30 สาเหตุจากบริษัทฯ ได้
รับงานเพิ่มเติมจากโครงการวางท่อก๊าซสงขลา ซึ่งได้รับรู้ต้นทุนแล้วตั้งแต่ปีก่อน การได้รับงานที่มีอัตรา
กำไรขั้นต้นที่สูง คือ งานซ่อมท่อส่งก๊าซฉุกเฉินที่ประเทศพม่า และงานเพิ่มเติมจากโครงการ CCC
Connecting จากกลุ่มบริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย ประกอบกับการลดลงของต้นทุนการผลิต อาทิเช่น
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Cost and Expenses
Significant cost of services of the Company and its subsidiaries were raw materials and
labor cost. Cost of services in 2007 was Baht 1,445.63 million or 79.69% of total revenues.
Selling and administrative expenses increased 51.27% from Baht 106.15 million to Baht 160.57
million representing 8.85% of total revenues. The significant increased expenses were salary from
the increase of manpower for new projects, traveling and entertainment expenses from overseas
connection businesses. There was legal fee from Ratcha Ploen’s share selling which TRC held
35% shareholding in Ratcha Ploen. In addition, Sahakarn Wisavakorn recorded the impairment of
investment in Hydrotek- Sahakarn Joint Venture at total of Baht 0.5 million which included in
selling and administrative expenses as well.
Loss on impairment of investments in joint venture and associate and share of loss from
investments in joint venture and associate will be explained in details in the section on “assets”,
subheading “investment in associate”.
In this year, finance cost was a separated item in the financial statement while only
interest expenses were separated previously. Finance cost increased from Baht 5.50 million to
Baht 6.88 million. Finance cost in 2008 consisted of interest expenses which were not recorded
as cost of project at the amount of Baht 2.21 million and other financial expenses i.e. bank fees
from letter of guarantee and fees from bank credit facilities. Interest expenses incurred from
project finance facilities will be recorded as cost of project and the remaining will be recorded as
finance cost as follows;
									
(Unit: Million Baht)
			
Interest Expenses Cost of Project
Finance Cost
2007
2008

12.97
4.34

12.46
2.13

0.51
2.21

Interest expenses for 2008 significantly decreased from last year since Sahakarn
Wisavakorn borrowed loans from bank for Koh Kong Road Project in 2007 with high interest rate
and fees. However, the project was completed and all loans were completely repaid in 2007.
Profit

- Gross margin and operating profit
In 2008, consolidated gross profit was Baht 325.95 million, representing a gross profit
margin of 19.62% which significantly increased when compared to 13.30% of last year. This
was due to revenue from additional works of Songkhla Transmission Pipeline Project of which
major cost was already recognized since last year and a high gross margin from Emergency
Repairing Gas Pipeline Project in Burma and additional works from CCC Interconnecting Pipeline
Project from Siam Cement Group. In addition, the decrease of production cost from lower oil and
steel price in the third quarter caused lower actual cost of services compare to bidding estimated
budget. Sahakarn Wisavakorn also recognized the revenue from the raw material price increase
claimed or K Factor from Bangkok-Pakthor Highway Project and Prasae Water Transmittal
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น้ำมัน และเหล็กช่วงตั้งแต่ไตรมาส 3 ทำให้ต้นทุนการผลิตจริงอยู่ในระดับต่ำกว่าประมาณการช่วงเข้า
ประมูลงาน ส่วนบริษัทย่อยมีรายได้เพิ่มเติมจากการปรับตัวของราคาวัตถุดิบหรือ รายได้ค่า K จาก
โครงการก่อสร้างทางหลวง กรุงเทพ-ปากท่อ และโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวา โครงการประแสร์
กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับ 192.37 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อนที่
มีกำไรจากการดำเนินงาน 101.99 ล้านบาท อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 6.52 เป็น
ร้อยละ 10.70 สาเหตุเช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นที่กล่าวข้างต้น
- กำไรสุทธิ
ในปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 126.28 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ
ร้อยละ 6.96 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.99 ในปีก่อน กำไรสุทธิสูงกว่ากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนิน
งานซึ่งปรากฏยอด 24.77 ล้านบาท เนื่องจาก ในวันสิ้นปี 2551 ปรากฏการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ยังไม่ได้
เรียกชำระ (รายได้ที่บันทึกบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้เรียกชำระจากผู้ว่าจ้าง) และลูกหนี้การค้า จากสิ้นปีก่อน
อย่างมีนัยสำคัญ 242.82 และ 78.69 ล้านบาท ตามลำดับ 
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 - 2550 ดังนี้
ผลการดำเนินงาน

อัตราการจ่าย(บาทต่อหุ้น)
เงินปันผล

      
       
       

ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550

0.10
0.13
0.03174

จำนวนเงิน(ล้านบาท)

หุ้นปันผล

เงินปันผล

0.28571

15.00
19.50
8.15

หุ้นปันผล

เงิน/หุ้นปันผลต่อกำไรสุทธิ
หลังหักสำรองตามกม.

73.33

51.43%
40.39%
92.56%

สำหรับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2552  
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 พิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551
ดังนี้
- กำไรสุทธิประจำปี 2551 ของบริษัทฯ                             
-  จัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
-  กำไรสุทธิหลังการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย              
-  จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ0.15 บาทต่อหุ้น                   
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151,343,166  
(7,567,158)
143,776,008  
49,499,938  

บาท
บาท
บาท
บาท

เงินปันผลที่จ่ายคิดเป็นร้อยละ 34.43 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย   ต่ำกว่านโยบาย
การจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย  เนื่องจาก
บริษัทฯ เห็นความจำเป็นในการกันเงินสำรองสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิ จ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ กระแสเงิ น สดในอนาคต   แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม หากเปรี ย บเที ย บ
เงินปันผลกับกำไรสุทธิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 126.28 ล้านบาท อัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ
ร้อยละ 39.20  
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8
เมษายน 2552 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552
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Pipeline Project.
Consolidated operating profit increased from Baht 101.99 million to Baht 192.37 million.
Operating profit margin increased from 6.52% to 10.70% with the same reason as the increase
of gross profit margin.
		- Net profit
		Consolidated net profit for 2008 was Baht 126.28 million or equivalent to net profit
margin of 6.96% increasing from 5.99% of last year. Net profit was higher than cash flows from
operating result which recorded at Baht 24.77 million. Since at the end of 2008, there was an
significant increase of unbilled receivable (the recognized revenues which have not yet been due
as per contracts) and accounts receivable from the end of previous year at the amount of Baht
242.82 million and Baht 78.69 million, respectively.
Return to Shareholders
The Company paid out dividends for operations of the financial year 2005 to 2007 as
follows;
Performance

2005
2006
2007

Dividend Payment (Baht/Share)
Cash Dividend

Stock Dividend

0.10
0.13
0.03174

0.28571

Amount (Million Baht)
Dividend per Net Profit
after Legal Reserve
Stock
Dividend
Cash Dividend

15.00
19.50
8.15

73.33

51.43%
40.39%
92.56%

For the operations of 2008, the Board of Directors’ Meeting No. 2/2009 held on 20
March 2009, had a resolution to propose the 2009 Annual General Meeting of Shareholders to
consider and approve the allocation of the net profit for legal reserve and dividend payment for
the operation year 2008 as per the following details:
- The Company’s net profit for the year 2008
- Allocating 5% of net profit for legal reserve
- Net profit after legal reserve
-		Dividend payment at Baht 0.15 per share

151,343,166
(7,567,158)
143,776,008
49,499,938

Baht
Baht
Baht
Baht	

		The dividend payout ratio was equivalent to 34.43% of net profit after legal reserve and
lower than the policy at 40% of net profit after legal reserve due to considered the necessity of
the Company’s cash reservation to cope with the uncertainty of economic situation which may
cause an impact to future business operation. However, when compared to the consolidated net
profit, the dividend payout ratio was at 39.20%.
		The share registrar book will be closed for the rights of dividend receiving on 8 April
2009. The Company determined the dividend payment date within 28 May 2009.
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3. ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,292.07 ล้านบาท  เพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 25.61โครงสร้างสินทรัพย์ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 68.88 และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 31.12 เปรียบเทียบกับโครงสร้าง ณ สิ้นปี 2550 ที่ร้อยละ 59.45 ต่อ ร้อย
ละ 40.55 ตามลำดับ สัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เกิดจากการได้รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะ
สั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 51.14 ล้านบาท และรายการลูกหนี้อื่น-กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 7.52 ล้านบาท เนื่องจาก ในระหว่างปี 2551 ได้มีการเพิ่มทุนของบริษัท ราชเพลิน จำกัด
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นให้กับบริษัทฯ และมีการรับชำระหนี้จากกิจการร่วมค้าของสหการ 
รายการหลักของสินทรัพย์ได้แก่ ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ เงินฝากธนาคารที่มี
ภาระค้ำประกัน ค่านิยมในการรวมกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนา
โครงการ และ เงินลงทุนในบริษัทร่วม
		 - ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้การค้าสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2551 ปรากฏจำนวน 247.92
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.53 จากการเติบโตของรายได้ การจัดการบริหารลูกหนี้ของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยยังคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จาก ยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คงค้าง
ประกอบ ด้วยลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระร้อยละ 74.41 ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ร้อยละ 21.26 ค้าง
ชำระ 6 ถึง 12 เดือน ร้อยละ 1.03 และที่เหลือร้อยละ 3.30 เป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือนของ
สหการวิศวกร อันเกิดจากการยกเลิกงานบางส่วนของลูกค้ารายหนึ่ง เนื่องจากปัญหาจากผู้จัดจำหน่าย
ระบบอุปกรณ์ และการติดค้างงานซ่อมแซมของโครงการหนึ่ง ซึ่งได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ทั้งจำนวน 8.46 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว       
		 - รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
ตามปกติ ข องงานก่ อ สร้ า ง รายได้ จ ะได้ รั บ เป็ น งวดๆ ตามความคื บ หน้ า ของงาน 

(Percentage of Completion) ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมีรายได้บางส่วนที่บันทึกตามบัญชีแล้ว
แต่ยังไม่ได้เรียกชำระจากผู้ว่าจ้างเนื่องจากยังก่อสร้างและติดตั้งไม่ถึงจุดที่จะทำการเรียกชำระได้ตาม
ข้อกำหนดในสัญญา (Milestone Collection) ซึ่งจะต้องมีการทำงานให้ถึงจุดที่กำหนดก่อนจึงจะสามารถ
ส่งใบเรียกเก็บเงินได้ ซึ่งหลังจากนั้นรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระจะกลายเป็นลูกหนี้การค้าแทน ณ สิ้นปี
2551 รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ คือ
เพิ่มขึ้นจาก 82.30 ล้านบาท เป็น 325.12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.16 ของสินทรัพย์รวม
โครงการที่มียอดรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระสูงสุดคือ โครงการศูนย์ไบโอดีเซลบางปะอิน จากบริษัท 

บางจาก ไบโอฟูเอล จำกัด และโครงการก่อสร้างระบบท่อย่อยส่งก๊าซไปยังโรงกลั่นบางจาก จากบริษัท
ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมกันคิดเป็นร้อยละ 53.54 ของรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือน
มกราคม 2552 ได้มีการเรียกชำระไปยังลูกค้าแล้วประมาณร้อยละ 80  
		 - เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
เป็นส่วนเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากประจำที่ใช้เป็นหลักประกันวงเงิน
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3. Financial Status
Assets
The total assets as of 31 December 2008 were Baht 1,292.07 million representing
25.61% increase from 2007. Structure of assets comprised of 68.88% current assets and 31.12%
non-current assets compared to 59.45% and 40.55% as at the end of 2007, respectively. Portion
of current assets increased due to the settlement of short-term loans and interest receivable
repayment from related parties and from other receivable - related parties at the amount of
Baht 51.14 million and Baht 7.52 million, respectively. During 2008, there was a capital increase
in Ratcha Ploen for payment of short-term loan from the Company and Sahakarn Wisavakorn
received the loan repayment from its joint venture.
Major asset items included accounts receivable, unbilled receivable, restricted bank
deposits, goodwill from business combination, property, plant and equipment, advance payment for
project development and investment in associate.
- Accounts Receivable - Net
		 Consolidated net accounts receivable at the end of 2008 was Baht 247.92 million,
increased by 39.53% as the growth of revenues. The management of accounts receivable of the
Company and its subsidiaries remains efficiently, showed by the aging of outstanding accounts
receivable comprising of remaining non-due accounts receivable at 74.41%, overdue up to 3
months at 21.26%, 3 - 6 months at 1.03% and remaining of overdue 12 months at 8.58% due
to cancellation of some parts of work of one project of Sahakarn Wisavakorn caused from the
problem from supplier and pending job of repairing work of one project. This overdue amount of
Baht 8.46 million was booked as allowance for doubtful debt.
- Unbilled Receivable
		 Normally, service income from construction projects is recognized on the basis of
percentage of completion; therefore, the Company shall have some of the revenues that have
been recognized under the accounting standard but have not yet 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 invoice which then turns an
unbilled receivable into an accounts receivable. The consolidated unbilled receivable at the end of
2007 significantly increased from Baht 82.30 million to Baht 325.12 equivalent to 25.16% of total
assets. The projects generated a high unbilled receivable consisting of Bio Diesel Plant Project
from Bangchak Biofuel Co., Ltd. and Bangchak Main Outlet Pipeline to Process from PTT Plc.
totally 53.54% of total unbilled receivable. As at end of January 2009, the Company had already
issued the invoices to the customers approximately 80% of unbilled receivable outstanding.
- Restricted Bank Deposits
		 The amount of Baht 154.30 million was deposit cash in saving and fixed accounts
used as guarantee for credit facilities according to portion approved by the financial institutes
both in form of loan for revolving funds and for project finance.
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สิ น เชื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ตามสั ด ส่ ว นที่ ส ถาบั น การเงิ น กำหนด จำนวนรวม 154.30 ล้ า น
บาท ทั้ งในรู ป วงเงิ น กู้ เ พื่ อใช้ เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย น และรู ป วงเงิ น กู้ เ พื่ อ สนั บ สนุ นโครงการ (Project 

Finance)   
		 - ค่าความนิยมในการรวมกิจการ
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ เกิดขี้นในปี 2550 จากการที่บริษัทฯ เข้าซื้อสหการวิศวกร
ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนของสหการวิศวกร ปรากฏยอดสุทธิ ณ สิ้นปี 2550 เท่ากับ
109.07 ล้านบาท และจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ไม่ต้องตัดจำหน่ายค่าความ
นิยมจากการรวมธุรกิจอีกต่อไป แต่ต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม และแสดงค่าความนิยม
ด้ ว ยราคาทุ น หั ก ค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า สะสม โดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ส ำหรั บ การรวมธุ ร กิ จ ที่ มี ข้ อ ตกลงตั้ ง แต่ 1
มกราคม 2551 เป็นต้นไป และกรณีที่มีค่าความนิยมที่รับรู้ก่อนหน้านี้ ให้หยุดตัดจำหน่ายค่าความนิยมแต่
ต้องทดสอบการด้อยค่าของความนิยม ดังนั้น ในปี 2551 บริษัทฯ ได้จัดทำประมาณการกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสหการวิศวกร เพื่อคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อ
ทดสอบความด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย ม ซึ่ ง มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น มากกว่ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี 

ดังนั้น จึงแสดงค่าความนิยม ณ สิ้นปี 2551 ด้วยยอด 109.07 ล้านบาทคงเดิม
		 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิปรากฏยอด 84.85 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10.32 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 10.85 ในปีนี้ มีการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวร 17.54 ล้านบาท ประกอบด้วยเครื่องมือและ
อุปกรณ์ 8.04 ล้านบาท เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน 5.18 ล้านบาท ซื้อที่ดินเพิ่มเติมที่อำเภอภู
ตาหลวง จังหวัดชลบุรี 1.89 ล้านบาท การลงทุนในอาคารระหว่างก่อสร้างต่อเนื่องจากปี 2550 เพื่อ
ก่อสร้าง Fabrication Shop ที่ภูตาหลวง 1.79 ล้านบาท ที่เหลือเป็นสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ โดยอาคาร
ระหว่างก่อสร้าง Fabrication Shop ได้ก่อสร้างเสร็จปีนี้ และมีการโอนงานระหว่างก่อสร้างมาเป็นอาคาร
ทั้งจำนวน 14.66 ล้านบาท   
มีการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ และยานพาหนะ 6.41 ล้านบาท และตัดจำหน่าย
อาคารที่สร้างในโครงการเกาะกง 1.13 ล้านบาท 
		 - เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
ในปี 2550 สหการวิศวกรมีการให้เงินสนับสนุนในลักษณะของเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทแห่ง
หนึ่งในกัมพูชา ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างนักลงทุนชาวไทยและกัมพูชา เพื่อการพัฒนาและดำเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสตึงนัม จำนวน 38.25 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขให้สหการวิศวกรสามารถ
แปลงเป็นทุนในบริษัทดังกล่าว หรือแปลงเป็นเงินให้กู้ยืม ภายในปี 2551 และสามารถขยายระยะเวลาการ
ใช้สิทธิไปได้อีกหนึ่งปี โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ส่วนพัฒนาโครงการและการลงทุนอยู่ในระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปได้ และหาผู้ร่วมทุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนธันวาคม 2551 มี
มติอนุมัติให้สหการวิศวกรต่ออายุการใช้สิทธิในการแปลงเงินจ่ายล่วงหน้าออกไปอีกหนึ่งปี สิ้นสุดภายในปี
2552
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท จก. ราชเพลิน จำกัด ตั้งแต่ปี 2550 และปี 2551 ได้มี
การลงทุนเพิ่มทุนในราชเพลิน โดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ร่วมกับผู้ถือหุ้นเดิมของราชเพลิน
เพื่อการชำระหนี้เงินกู้ที่ราชเพลินได้กู้ยืมกับบริษัทฯ และ Zelan Corporation Sdn. Bhd. และเพื่อการ
จ่ายชำระค่าเช่าที่ดินปีที่ 3 ต่อสำนักงานทรัพย์สิน เดิมบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนในราชเพลิน
เป็นการชั่วคราวและจะขายออกไปในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้ใช้วิธีส่วนได้เสีย และ
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- Goodwill from Business Combination
		 Goodwill incurred in 2007 as a result of acquiring Sahakarn Wisavakorn at a price
exceeding the fair value. Net goodwill at the end of 2007 was Baht 109.07 million. According to
accounting standard TAS 43, the amortization of goodwill is not required for business combination
anymore. However, such goodwill is required 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. The previous
recognized goodwill can discontinue the amortization of goodwill but required to be tested for
impairment. Therefore, the Company prepared the cash flow projection of Sahakarn Wisavakorn
for calculation of the net present value of the firm for impairment testing. The result was that
the present value of cash flows was more than book value. Also, the goodwill showed with
existing outstanding at Baht 109.07 million.
- Property, Plant and Equipment
		 Property, plant and equipment-net was Baht 84.85 million, decreased by Baht 10.32
million or 10.85%. This year, there was an investment in the purchase of fixed assets of Baht
17.54 million, comprising tools and equipment of Baht 8.04 million, furniture fixture and office
equipment of Baht 5.18 million, land at Ampur Phutaluang, Chonburi Province of Baht 1.79
million and the remaining was other fixed assets. A building during construction to be used as
a fabrication shop at total value of Baht 14.66 million is completed in this year and then
transferred out to be under item “building”.
There was an impairment of tools and equipment and vehicles of Baht 6.41 million and
building in Koh Kong of Baht 1.13 million.
- Advance Payment for Project Development
		 In 2007, Sahakarn Wisavakorn made advance payment of Baht 38.25 million for a
project in Cambodia which is a Thai-Cambodian joint venture for a hydroelectric power plant
called Stung Mateuk Hydropower Project with the condition that Sahakarn Wisavakorn has an
option to convert the advance payment into investment in the shares or a loan to that company
within 2008, with another year extendable right. This project is currently under the process of
feasibility study and seeking for investment partners. Subsequently, in December 2008, the
Company Board of Directors’ Meeting passed a resolution to approve one-year extension of right
to convert this advance until 2009.
- Investment in Associate
		 The Company has invested in Ratcha Ploen since 2007. Later in 2008, TRC
International Limited and existing shareholders of Ratcha Ploen mutually subscribed additional
capital increase of Ratcha Ploen for loan repayment of short-term loan from TRC and Zelan
Corporation Sdn. Bhd. and for the third year rental expense payment to Crown Property Bureau.
Previously, the Company intended to hold the shares of Ratcha Ploen as a temporary investment
and later sell them to other investors within one year; therefore,the Company did not apply the
equity method for this investment and presented it under the cost method for the 2008 financial
statement. However, due to the severe global financial crisis, the share selling had to be
postponed even though the seller (shareholders of Ratcha Ploen consisting of TRC Group 35%,
Zelan Corporation Sdn. Bhd. 35%, Maneeya Realty Co., Ltd. 15% and Topcom Group Ltd. 15%)
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แสดงเงินลงทุนในราคาทุนสำหรับงบการเงินปี 2550 แต่อย่างไรก็ตาม จากวิกฤตการณ์การเงินโลกที่
รุนแรงในปี 2551 ส่งผลให้การขายหุ้นราชเพลินต้องเลื่อนออกไปแม้ว่าผู้ขาย (ผู้ถือหุ้นราชเพลิน คือ กลุ่ม
ทีอาร์ซีร้อยละ 35 Zelan Corporation Sdn. Bhd. ร้อยละ 35 มณียาเรียลตี้ ร้อยละ 15 และ Topcom
Group Ltd. ร้อยละ 15) จะสามารถดำเนินการบรรลุซึ่งเงื่อนไขสำคัญของการขายหุ้นตาม Definitive
Agreement ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 ได้แล้วก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ซื้อได้เจราต่อรองเงื่อนไขการซื้อหุ้นบาง
ประการ ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถขายเงินลงทุนในราชเพลินได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ได้ลงทุน
ช่วงปี 2550 ดังนั้น ในทางบัญชีบริษัทฯ ได้ปรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม จากเดิม วิธีราคา
ทุน มาเป็นวิธีส่วนได้ส่วนเสีย และบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในราชเพลินตั้งแต่วันที่ได้มา
ภายใต้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 21.23 ล้านบาท และ ส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี 2551 จำนวน 5.54 ล้านบาท ยอดเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม - สุทธิ เท่ากับ 11.94 ล้านบาท
หนี้สิน และแหล่งที่มาของเงินทุน
จากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะอยู่ในรูปของเจ้าหนี้การค้าและ
ตั๋วเงินจ่าย ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตาม
สัญญาก่อสร้างและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง ส่วนหนี้สินจากการประนอมหนี้ เป็นหนี้สิน
จากการเข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างสหการวิศวกรกับเจ้าหนี้การค้าหลายราย ตั้งแต่
ไตรมาสสาม ปี 2550 สำหรับงานก่อสร้างโครงการหนึ่งซึ่งมีผลขาดทุน โดยสหการวิศวกรได้รับการยกหนี้
จากเจ้าหนี้รายหนึ่งในปี 2550 จำนวน 10.95 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2551 คงเหลือหนี้สินที่เกิดจากการ
ประนอมหนี้รวม 35.80 ล้านบาท เป็นส่วนที่ต้องชำระภายในหนึ่งปี 27.24 ล้านบาท และที่เหลือเป็นหนี้
ระยะยาว สำหรับหนี้สินหมุนเวียนอื่น 74.52 ล้านบาท มีรายละเอียดปรากฎดังหมายเหตุประกอบงบการ
เงินข้อ 24
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดหาเงินทุนโดยใช้เงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียน กล่าวคือ ใช้เครดิตที่ได้
จากเจ้าหนี้การค้าเพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องลงทุนในลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
นอกจากนี้ยังอาศัยเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น และจากเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ การกู้ยืมเงินเพื่อการ
บริหารงานโครงการของบริษัทฯ มักเป็นการกู้ยืมระยะสั้นในลักษณะ Project Finance ซึ่งมีหลักประกัน
เป็นเงินฝากประจำค้ำวงเงิน ซึ่งจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเข้าเป็น
บริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ ทำให้มีสถาบันการเงินเข้ามาเสนอบริการสินเชื่อให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ
สามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไขด้านอัตราค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และสัดส่วนเงินฝากค้ำประกันที่ลดลง  
หลังการได้มาซึ่งสหการวิศวกรเป็นบริษัทย่อย ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในภาพรวมสูงขึ้นเล็ก
น้อย คือ เพิ่มขึ้นจาก 0.65 เท่า ณ สิ้นปี 2549 เท่าเป็น 0.72 เท่า และ 0.80 เท่า ณ สิ้นปี 2550 และ
2551 ตามลำดับ ทั้งนี้ เนื่องจาก สหการวิศวกรมีโครงสร้างของหนี้สินต่อทุนในระดับที่สูงกว่าบริษัทฯ แต่
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเงินทุนของสหการวิศวกร ได้มีปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นลำดับ โดย ณ สิ้น
ปี 2548 - 2551 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 11.17 เท่า 6.52 เท่า 1.65 เท่า และ 0.71 เท่าตาม
ลำดับ 
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has complied with the significant conditions of the share purchase as stipulated in the Definitive
Agreement dated 4 March 2008. The purchaser has negotiated over some conditions of the
share purchase, as a result, the Company was unable to sell the investment in associate within
one year of the acquisition date in 2007. In term of accounting record, the Company changed its
account policy from the cost method to the equity method, and has recognized share of loss
from investment in Ratcha Ploen since the acquisition date under loss on impairment of
investments in associate at total of Baht 21.23 million and shares of loss from investments in
associate at total of Baht 5.54 million. Investments in associate showed net amount of Baht
11.94 million.
Liabilities and Sources of Funding
Considering from the typical nature of the business means that the Company’s liabilities
mostly consist of accounts payable, unbilled payable, unearned construction revenue, accounts
payable - retention under construction contracts and advances received from customers. Liabilities
from composition of debt was from entering into debt compromising agreement of Sahakarn
Wisavakorn with several trade creditors since the third quarter of the year 2007 with respect to
a construction project which is operating at a loss. One of the accounts payable waived the debt
of Baht 10.95 million to Sahakarn Wisavakorn. At the end of 2008, the outstanding of liabilities
from composition of debt was Baht 35.80 million consisting of current portion within one year of
Baht 27.24 million and long term for the remaining. Details of other liabilities of Baht 74.52
million were as shown in the notes to financial statements item 24.
The Company and its subsidiaries obtain funding from revolving sources such as suppliers’
credit to finance its receivable and other current assets. In addition, shareholders’ equity and
loans from commercial banks provided funding for the Company’s operations, mostly via long
term loans or project finance loans requiring fixed deposits pledged as collateral. Our continued
strong performance and status as listed company has enabled the Company 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.
The acquisition of Sahakarn Wisavakorn as a subsidiary of the Company resulted in the
consolidated debt to equity ratio rising slightly over the previous year, from 0.65 time at the end
of 2006 to 0.72 time and 0.80 time at the end of 2007 and 2008, respectively as Sahakarn
Wisavakorn’s debt to equity ratio was higher than that of the Company. However, Sahakarn
Wisavakorn’s debt structure continuously showed remarkable improvements. Its debt to equity
ratio at the end of 2005, 2006, and 2007 were at 11.17 times, 6.52 times, 1.65 times and 0.71
time, respectively.
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สภาพคล่อง
(หน่วย: ล้านบาท)

    ปี 2550
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
344.66
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
  (52.44)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน    (197.19)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)   95.03
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
   39.49
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
  134.52

ปี 2551 
24.77
5.35
(35.97)
(5.86)   
134.52  
128.67

ในปี 2551 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 24.77 ล้านบาทลดจากจากปีก่อนมาก
คือ เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ และลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น รายการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คือ การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนด
ชำระตามสัญญา หรือรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 242.82 ล้านบาท เพิ่มจาก 82.30 ล้านบาท ณ สิ้นปี
50 เป็น 325.12 ล้านบาท
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 5.35 ล้านบาท มีรายการที่สำคัญคือ การลงทุนในบริษัทจก.
ราชเพลิน จำกัด จำนวน 38.62 ล้านบาท การรับคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งป็นยอดยก
มาจากปีก่อนทั้งจำนวน 51.14 ล้านบาท การจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร 17.58 ล้านบาท และลงทุนใน
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 4.12 ล้านบาท  
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 35.97 ล้านบาท สหการวิศวกรได้ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น 20.16
ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผล จำนวน 8.15 ล้านบาท และมีการชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ และ
ชำระดอกเบี้ยจ่ายรวม 7.45 ล้านบาท 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับ 43 วัน ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 38 วัน     
ส่วนระยะเวลาชำระหนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 36 วัน เป็น 65 วัน เนื่องจาก บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมที่ดี
ขึ้นจากการสั่งซื้อวัตถุดิบ  
อัตราส่วนสภาพคล่องดีขึ้นจาก 1.46 เท่า เป็น 1.55 เท่า แสดงถึงความเพียงพอของสภาพคล่อง
ที่จะชำระคืนหนี้ระยะสั้น อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ระดับ 0.67 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 0.75
เท่า แต่หากพิจารณารวมรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระเข้ามากับลูกหนี้การค้า จะทำให้อัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็วสูงขึ้นจาก 0.94 เท่าในปีก่อนเป็น 1.24 เท่า 
แผนรายจ่ายลงทุน
ในครึ่งปีแรกของปี 2552 บริษัทฯ จะร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ ในนาม “บริษัท ไทยเพรสเซอร์
เวสเซิล แอนด์ สตีลเวิร์ค จำกัด” หรือ “Thai Pressure Vessel and Steel Work Co., Ltd.” ร่วมกับ
บริษัท เจตาแบค จำกัด (“เจตาแบค”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและประกอบโลหะขึ้นรูป อาทิเช่น boiler, pressure
vessel, and heat exchanger โดยเจตาแบค มีทุนจดทะเบียน 110.0 ล้านบาท บริษัทใหม่ที่จะจัดตั้งร่วม
กับบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
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Liquidity
(Unit: Million Baht)

2007
Net cash flows from operating activities
344.66
Net cash flows used in investing activities
(52.44)
Net cash flows from (used in) investing activities
(197.19)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalent 95.03
Beginning cash and cash equivalent
39.49
Ending cash and cash equivalent
134.52

2008
24.77
5.35
(35.97)
(5.86)
134.52
128.67

In 2007, net cash flows from operations were Baht 24.77 million decreasing from last
year due to the increases of accounts receivable, unbilled receivable, and accounts
receivable-retention under construction contracts. Significant increased item was the recognized
revenues which have not yet been due as per contracts or unbilled receivable which increasing
by Baht 242.82 million from Baht 82.30 million to Baht 325.12 million as at end of 2007.
Net cash flows used in investing activities of Baht 5.35 million were due to investment
in Ratcha Ploen total of Baht 38.62 million, decrease of short-term loans to related parties
brought forward from last year at total amount of Baht 51.14 million, investments in fixed assets
of Baht 17.58 million as well as investment in computer software of Baht 4.12 million.
Net cash flows used for investing activities of Baht 35.97 million were from loan
repayment of Sahakarn Wisavakorn of Baht 20.16 million, dividend payment of Baht 8.15 million,
repayment of lease contract and interest expenses of Baht 7.45 million.
Average debt collection period for the Company and its subsidiaries was at 43 days,
similar to the level 38 days of last year. Debt payment period increased from 36 days to 65
days due to a better credit term acquired from the suppliers.
The current ratio increased from 1.46 times to 1.55 times showing the liquidity of short
term loan repayment. The quick ratio declined from 0.75 time to 0.67 times. When taking into
account the unbilled receivable, it turned out that the quick ratio increased from 0.94 time to
1.24 times.
Future Investment
Within the first half of 2009, the Company is going to join the investment in new
company namely “Thai Pressure Vessel and Steel Work Co., Ltd.” with Getabec Co., Ltd.
(“Getabec”). Getabec’s registered capital is Baht 110.0 million. Details of new company are as
follows;
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ทุนจดทะเบียน

:

20 ล้านบาท 

สัดส่วนและมูลค่าการลงทุน

:

ทีอาร์ซี ร้อยละ 40 หรือ 8 ล้านบาท และเจตาแบค ร้อยละ
60 หรือ 12 ล้านบาท 

ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทใหม่ :

ผลิต และประกอบผลิตภัณฑ์โลหะขึ้นรูป 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

:

ใช้เป็นฐานการผลิตให้กับบริษัทฯ  

ข้อตกลงเบื้องต้น

:

บริษัทฯ มีหน้าที่ด้านการตลาด และเจตาแบคมีหน้าที่ในการ
ผลิตและส่งมอบงาน 
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Registered Capital			

:

Baht 20 million

Investment Portion & Value		
:
						
Nature of Business			
:

TRC 40% or Baht 8 million & Getabec 60% or
Baht 12 million
Fabrication manufacture

Expected Benefit			

As the Company’s manufacturing base

:

Preliminary Commitment		
:
						
						

TRC will be responsible for marketing aspect
while Getabec will be responsible for manufacturing and							

delivery of fabrication works.
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความ
เห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามิได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทร่วม 1 แห่ง (2550 : กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 2 แห่ง) ตาม
ที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้รวมเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว ตามวิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน) จำนวน 11.9
ล้านบาท (2550: 5 ล้านบาท) ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจำนวน 5.5 ล้านบาท และ 21.2 ล้านบาท ตามลำดับ (2550:
ส่วนแบ่งกำไร 5 ล้านบาท) มูลค่าของเงินลงทุน ส่วนแบ่งขาดทุน และค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ของบริษัทร่วมที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้คำนวณโดยถือตามงบการเงินของบริษัทร่วมซึ่งตรวจสอบโดยผู้
สอบบัญชีอื่น และข้าพเจ้าได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมแล้ว ความเห็นของข้าพเจ้าในส่วนที่
เกี่ยวกับบริษัทร่วมดังกล่าวจึงถือตามรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้อง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็น
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจ
สอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 7 ในระหว่างไตรมาสที่สองของปี 2550 บริษัทฯได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญ
ในบริษัท สหการวิศวกร จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยจ่ายชำระค่าหุ้นดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญ
ออกใหม่ของบริษัทฯ
							

							
โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
							
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182
							
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
							
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2552
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Report of Independent Auditor
To the Shareholders of TRC Construction Public Company Limited
I have audited the accompanying consolidated balance sheets of TRC Construction Public Company
Limited and its subsidiaries as at 31 December 2008 and 2007, the related consolidated statements
of income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the years then ended, and the
separate financial statements of TRC Construction Public Company Limited for the same years.
These financial statements are the responsibility of the management of the Company 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 audit the financial statements of one
associated company for the year ended 31 December 2008 (2007: two jointly controlled entities)
as discussed in Note 13 to the financial statements. The consolidated financial statements as at 31
December 2008 included investment in this associated company presented under the equity method
(net of allowance for loss on impairment) amounting to Baht 11.9 million (2007: Baht 5 million),
share of loss of this associated company and loss on impairment of investment for the year then
ended amounting to Baht 5.5 million and Baht 21.2 million, respectively (2007: shares of income
Baht 5 million). The value of the investment in this associated company, equity in its loss and loss
on impairment of the investment included in the consolidated financial statements are calculated
based on financial statements which were audited by another auditor, whose report has already
been furnished to me. My opinion, insofar as it relates to the amounts included for this associated
company, is based solely on the report of the other auditor.
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, based on my audits and the reports of other auditors, the financial statements
referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of TRC Construction
Public Company Limited and its subsidiaries and of TRC Construction Public Company Limited as
at 31 December 2008 and 2007, the results of their 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 7 to the financial statements. During the second quarter of the year 2007, 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: 24 February 2009

121

Annual Report 2008

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ			 8, 9
8, 10
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ 		
ลูกหนีเ้ งินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 8, 10
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตาม
8
สัญญาก่อสร้าง
10
งานระหว่างก่อสร้าง		
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ย
8
ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
8
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
17
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
14
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
11
เงินลงทุนในบริษัทย่อย			
12
เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ		
13
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ		
เงินลงทุนระยะยาวอื่น			
15
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ		
16
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		
7
ค่าความนิยม			
18
เงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่ การพัฒนาโครงการ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์

2551

2550

2551

2550

128,667,736
247,902,817
325,119,942
62,181,910

134,524,245
177,670,378
82,302,889
43,446,534

94,375,076
215,355,084
288,571,850
54,322,441

65,798,658
139,430,722
53,158,066
31,855,416

37,387,533
29,438,891

42,467,756
6,825,507

34,149,984
2,048,586

17,938,015
2,942,652

23,470,029
23,846,342
878,015,200

51,144,991
7,521,758
31,364,347
34,160,857
611,429,262

39,743,371
11,731,384
740,297,776

40,569,852
10,317,217
4,625,367
366,635,965

154,304,918
5,331,536
11,935,808
245,527
84,847,747
5,064,264
109,071,416
38,252,955
4,996,902
414,051,073
1,292,066,273

163,091,140
5,027,598
87,475
95,169,615
1,768,445
109,071,416
38,252,955
4,755,274
417,223,918
1,028,653,180

55,316,209
317,399,899
349,900
61,443,711
4,734,264
1,922,892
441,166,875
1,181,464,651

68,769,303
277,399,867
87,475
56,901,070
1,108,445
1,228,710
405,494,870
772,130,835

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

122

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี 2 5 5 1

TRC Construction Public Company Limited and its subsidiaries
Balance sheets
As at 31 December 2008 and 2007
Consolidated financial statements

Note
Assets
Current assets
Cash and cash equivalents		
Trade accounts receivable, net		 8, 9
Unbilled receivable		 8, 10
Accounts receivable - retention
under construction contracts		 8, 10
Advances paid to subcontractors
under construction contracts		
8
Construction in progress		
10
Short-term loans to and interest
receivable from related parties
8
Other receivable - related parties
8
Withholding tax deducted at source 17
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Restricted bank deposits		
14
Investments in subsidiaries		
11
Investments in joint ventures, net
12
Investments in associate, net
13
Other ong-term investments		
Property, plant and equipment, net
15
Intangible assets, net
16
Goodwill
7
Advance payment for project 		
development		
18
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

(Unit: Baht)
Separate financial statements

2008

2007

2008

2007

128,667,736
247,902,817
325,119,942

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

94,375,076
215,355,084
288,571,850

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

62,181,910

43,446,534

54,322,441

31,855,416

37,387,533
29,438,891

42,467,756
6,825,507

34,149,984
2,048,586

17,938,015
2,942,652

23,470,029
23,846,342
878,015,200

51,144,991
7,521,758
31,364,347
34,160,857
611,429,262

39,743,371
11,731,384
740,297,776

40,569,852
10,317,217
4,625,367
366,635,965

154,304,918
5,331,536
11,935,808
245,527
84,847,747
5,064,264
109,071,416

163,091,140
5,027,598
87,475
95,169,615
1,768,445
109,071,416

55,316,209
317,399,899
349,900
61,443,711
4,734,264
-

68,769,303
277,399,867
87,475
56,901,070
1,108,445
-

38,252,955
4,996,902
414,051,073
1,292,066,273

38,252,955
4,755,274
417,223,918
1,028,653,180

1,922,892
441,166,875
1,181,464,651

1,228,710
405,494,870
772,130,835

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 2551 และ 2550
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
หนี้สินหมุนเวียน
19
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
8, 20
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
8
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
10
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
8
เจ้าหนีเ้ งินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 8, 10
21
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญา
เช่าการเงิน ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
22
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินจากการประนีประนอมหนี้
23
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
24
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า
การเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนด
22
ชำระภายในหนึ่งปี			
หนีส้ นิ จากการประนีประนอมหนี้ - สุทธิ
จากส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภายในหนึง่ ปี 23
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน			
รวมหนี้สิน

2551

2550

2551

2550

20,000,000
313,568,615
39,629,925
16,327,321
14,942,540
58,031,120
-

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

20,000,000
268,202,357
37,289,227
16,325,181
11,283,367
28,831,043
-

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

1,599,430

2,977,790

1,599,430

2,977,790

27,240,662
74,515,851
565,855,464

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

59,242,323
442,772,928

33,859,147
174,902,025

466,130

2,198,992

466,130

2,198,992

8,560,742
9,026,872
574,882,336

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

466,130
443,239,058

2,198,992
177,101,017

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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TRC Construction Public Company Limited and its subsidiaries
Balance sheets (continued)
As at 31 December 2008 and 2007
(Unit: Baht)
Separate financial statements

Consolidated financial statements

Note
Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities		
Short-term loans from financial
institutions		
19
Trade accounts payable and notes
payable
8, 20
Unbilled payable		
8
Unearned construction revenue		
10
Accounts payable - retention under
construction contracts		
8
Advances received from customers
under construction contracts		 8, 10
Short-term loans from other person
21
Current portion of liabilities under
hire purchase and finance lease
agreements		
22
Current portion of liabilities from
composition of debt		
23
Other current liabilities
24
Total current liabilities
Non-current liabilities
Liabilities under hire purchase and
finance lease agreements
- net of current portion		
22
Liabilities from composition of
debt
- net of current portion
23
Total non-current liabilities
Total liabilities

2008

2007

2008

2007

20,000,000

21,000,000

20,000,000

-

313,568,615
39,629,925
16,327,321

207,329,393
22,035,961
12,597,888

268,202,357
37,289,227
16,325,181

80,102,550
16,718,063
12,597,888

14,942,540

20,611,045

11,283,367

6,433,327

58,031,120
-

41,095,354
20,158,856

28,831,043
-

22,213,260
-

1,599,430

2,977,790

1,599,430

2,977,790

27,240,662
74,515,851
565,855,464

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

59,242,323
442,772,928

33,859,147
174,902,025

466,130

2,198,992

466,130

2,198,992

8,560,742
9,026,872
574,882,336

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

466,130
443,239,058

2,198,992
177,101,017

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 2551 และ 2550
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ 				
ทุนเรือนหุน้ 				
		 ทุนจดทะเบียน			
		 หุน้ สามัญ 337,699,934 หุน้
		 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2550: หุ้น
		 สามัญ 256,666,667 หุน้ มูลค่าหุน้
		 ละ 1 บาท)			
		 ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
		 หุน้ สามัญ 329,999,589 หุน้
		 มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท (2550: หุน้
		 สามัญ 256,666,615 หุน้ มูลค่า
		 หุน้ ละ 1 บาท)			
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ			
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน		
กำไรสะสม				
		 จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
		 ยังไม่ได้จดั สรร				
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ			
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยของบริษทั ย่อย
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ 			
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ 		

2551

2550

2551

2550

337,699,934

256,666,667

337,699,934

256,666,667

329,999,589
190,384,896
(4,022)

256,666,615
190,384,896
-

329,999,589
190,384,896
-

256,666,615
190,384,896
-

17,426,282
178,992,391
716,799,136
384,801
717,183,937
1,292,066,273

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

17,426,282
200,414,826
738,225,593
738,225,593
1,181,464,651

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

25

25

25
26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
....................................................................................................................กรรมการ
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TRC Construction Public Company Limited and its subsidiaries
Balance sheets (continued)
As at 31 December 2008 and 2007
Consolidated financial statements

Note
Shareholders’ equity
Share capital		
Registered 		
337,699,934 ordinary shares of
Baht 1 each (2007: 256,666,667
ordinary shares of Baht 1 each)
Issued and fully paid-up 		
329,999,589 ordinary shares of
Baht 1 each (2007: 256,666,615
ordinary shares of Baht 1 each)
Share premium		
Translation adjustment
Retained earnings
Appropriated - statutory reserve
Unappropriated		
Equity attributable to the Company’s
shareholders		
Minority interest - equity attributable
to minority shareholders of subsidiary
Total shareholders’ equity		
Total liabilities and shareholders’ equity

(Unit: Baht)
Separate financial statements

2008

2007

2008

2007

337,699,934

256,666,667

337,699,934

256,666,667

329,999,589
190,384,896
(4,022)

256,666,615
190,384,896
-

329,999,589
190,384,896
-

256,666,615
190,384,896
-

17,426,282
178,992,391

9,859,124
141,363,423

17,426,282
200,414,826

9,859,124
138,119,183

716,799,136

598,274,058

738,225,593

595,029,818

384,801
717,183,937
1,292,066,273

598,274,058
1,028,653,180

738,225,593
1,181,464,651

595,029,818
772,130,835

25

25

25
26

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
...................................................................................................................Directors
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
		

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได้		
รายได้จากการขายและให้บริการ
8, 10
ดอกเบี้ยรับ		
รายได้อื่น		
กำไรจากการประนีประนอมหนี้		
23
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและให้บริการ			
8
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในการร่วมค้า และบริษัทร่วม		 12, 13
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 15
ค่าใช้จ่ายอื่น			
รวมค่าใช้จ่าย			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน			
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม		 12, 13
กำไรก่อนภาษีเงินได้			
ภาษีเงินได้			
28
กำไรสุทธิสำหรับปี
		
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		
ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยของบริษทั ย่อย
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
จำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก (หุน้ )

29

2551

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี 2 5 5 1

2550

2551

2550

1,798,578,568
4,200,551
11,324,257
1,814,103,376

1,564,798,602
4,226,618
22,059,843
10,950,783
1,602,035,846

1,395,050,815 1,070,417,176
1,748,575
2,133,668
5,914,570
4,939,508
1,402,123,991 1,078,080,321

1,445,632,042
160,348,274

1,356,657,684
103,734,387

1,099,767,017
109,899,950

892,623,118
66,160,500

22,352,024
9,541
224,410
1,628,566,291

18,031,241
2,417,498
1,480,840,810

47,010
1,209,713,977

42,577
958,826,195

185,537,085
(6,880,579)

121,195,036
(5,459,652)

192,410,014
(2,184,443)

119,254,126
(1,734,344)

(5,118,230)
173,538,276
(47,262,393)
126,275,883

5,028,638
120,764,022
(24,859,867)
95,904,155

190,225,571
(38,882,405)
151,343,166

117,519,782
(24,859,867)
92,659,915

126,676,491
(400,608)
126,275,883

95,904,155
95,904,155

151,343,166

92,659,915

0.38
329,999,589

0.32
296,976,774

0.46
329,999,589

0.31
296,976,774

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

TRC Construction Public Company Limited and its subsidiaries
Income statements
For the years ended 31 December 2008 and 2007
		

Consolidated financial statements

Note
Revenues
Sales and services income
8, 10
Interest income
Other income
Gain from debt composition
23
Total revenues
Expenses		
Cost of sales and services		
8
Administrative expenses		
Loss on impairment of investments
in joint venture and associate		 12, 13
Loss from write-off of fixed assets
15
Other expenses		
Total expenses		
Income before finance cost and
income tax
Finance cost		
Shares of income (loss) from
investments in joint ventures and
associate
12, 13
Income before income tax
Income tax		
28
Net income for the year
Income (loss) attributable to:
Equity holders of the parent		
Minority interest of the subsidiary
Earnings per share
Basic earnings per share		
Net income attributable to equity
holders of the parent
Weighted average number of
ordinary shares (Shares)

29

2008

2007

(Unit: Baht)
Separate financial statements

2008

2007

1,798,578,568
4,200,551
11,324,257
1,814,103,376

1,564,798,602
4,226,618
22,059,843
10,950,783
1,602,035,846

1,395,050,815 1,070,417,176
1,748,575
2,133,668
5,914,570
4,939,508
1,402,123,991 1,078,080,321

1,445,632,042
160,348,274

1,356,657,684
103,734,387

1,099,767,017
109,899,950

892,623,118
66,160,500

22,352,024
9,541
224,410
1,628,566,291

18,031,241
2,417,498
1,480,840,810

47,010
1,209,713,977

42,577
958,826,195

185,537,085
(6,880,579)

121,195,036
(5,459,652)

192,410,014
(2,184,443)

119,254,126
(1,734,344)

(5,118,230)
173,538,276
(47,262,393)
126,275,883

5,028,638
120,764,022
(24,859,867)
95,904,155

190,225,571
(38,882,405)
151,343,166

117,519,782
(24,859,867)
92,659,915

126,676,491
(400,608)
126,275,883

95,904,155
95,904,155

151,343,166

92,659,915

0.38

0.32

0.46

0.31

329,999,589

296,976,774

329,999,589

296,976,774

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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32
26
25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น:
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรสุทธิสำหรับปี
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
25, 32
หุ้นปันผล
25, 32
โอนกำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
26
เพิ่มทุนในบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
กำไรสุทธิสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
โอนกำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
เพิ่มทุนเพื่อจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

หมายเหตุ

				

598,274,058
(4,022)
(4,022)
126,275,883
126,271,861
(8,147,391)
785,409
717,183,937
(400,608)
(400,608)
785,409
384,801
(4,022)
(4,022)
126,676,491
126,672,469
(8,147,391)
716,799,136
126,676,491
126,676,491
(8,147,391)
(73,332,974)
(7,567,158)
178,992,391

7,567,158
17,426,282
(4,022)
(4,022)
(4,022)
(4,022)

190,384,896

73,332,974
329,999,589

246,973,392
95,904,155
(19,500,000)
274,896,511
598,274,058
-

598,274,058

246,973,392
95,904,155
(19,500,000)
274,896,511
598,274,058

141,363,423

69,592,264
95,904,155
(19,500,000)
(4,632,996)
141,363,423

9,859,124

5,226,128
4,632,996
9,859,124

-

-

รวม

190,384,896

22,155,000
168,229,896
190,384,896

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อย
ของบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

256,666,615

150,000,000
106,666,615
256,666,615

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กำไรสะสม
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
ส่วนเกิน
ผลต่างจากการ
จัดสรรแล้ว
และชำระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ แปลงค่างบการเงิน - สำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550					
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190,384,896
190,384,896

106,666,615
256,666,615
256,666,615
73,332,974
329,999,589

26
25

Balance as at 1 January 2008
Income and expenses recognised directly
in equity:
Translation adjustment
Net income and expenses recognised
directly in equity
Net income for the year
Total income and expenses for the year
25, 32
Dividend paid
25, 32
Stock dividend
Unappropriated retain earnings transferred to
26
statutory reserve
Additional investment in subsidiary
Balance as at 31 December 2008

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

168,229,896
190,384,896

-

-

32

22,155,000
-

150,000,000
-

Balance as at 1 January 2007
Net income for the year
Dividend paid
Unappropriated retain earnings transferred to
statutory reserve
Increase in share capital for investment
in subsidiary
Balance as at 31 December 2007

Note

Issued and
paid-up
share capital

(4,022)

(4,022)
(4,022)
-

(4,022)

-

-

-

-

7,567,158
17,426,282

-

-

9,859,124

9,859,124

4,632,996

5,226,128
-

(7,567,158)
178,992,391

126,676,491
126,676,491
(8,147,391)
(73,332,974)

-

141,363,423

141,363,423

(4,632,996)

69,592,264
95,904,155
(19,500,000)

716,799,136

(4,022)
126,676,491
126,672,469
(8,147,391)
-

(4,022)

598,274,058

274,896,511
598,274,058

-

246,973,392
95,904,155
(19,500,000)

785,409
384,801

(400,608)
(400,608)
-

-

-

-

-

-

785,409
717,183,937

(4,022)
126,275,883
126,271,861
(8,147,391)
-

(4,022)

598,274,058

274,896,511
598,274,058

-

246,973,392
95,904,155
(19,500,000)

(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Equity attribute to the parent’s shareholders
Minority interest attributable
Total equity equity
Retained earnings
to minority
attributable
to
Translation
Appropriated shareholders of
the parent’s
subsidiary
Total
Share premium adjustment Statutory reserve Unappropriated shareholders

TRC Construction Public Company Limited and its subsidiaries
Statements of changes in shareholders’ equity
For the years ended 31 December 2008 and 2007

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรสะสม
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
ส่วนเกิน
จัดสรรแล้ว หมายเหตุ และชำระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
กำไรสุทธิสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
เป็นสำรองตามกฎหมาย
เพิม่ ทุนเพือ่ จ่ายชำระเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

150,000,000
32
-

22,155,000
-

26
25 106,666,615 168,229,896
256,666,615 190,384,896

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
256,666,615 190,384,896
กำไรสุทธิสำหรับปี
25, 32
เงินปันผลจ่าย
25, 32 73,332,974
หุ้นปันผล
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
26
เป็นสำรองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
329,999,589 190,384,896
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี 2 5 5 1

(หน่วย: บาท)

รวม

5,226,128 69,592,264 246,973,392
- 92,659,915 92,659,915
- (19,500,000) (19,500,000)
4,632,996
9,859,124

(4,632,996)
- 274,896,511
138,119,183 595,029,818

9,859,124 138,119,183 595,029,818
- 151,343,166 151,343,166
- (8,147,391) (8,147,391)
- (73,332,974)
7,567,158
17,426,282

(7,567,158)
200,414,826 738,225,593

TRC Construction Public Company Limited and its subsidiaries
Statements of changes in shareholders’ equity
the years ended 31 December 2008 and 2007
(Unit: Baht)
Separate financial statements
Retained earnings
Issued and
paid-up
Share Appropriated Note share capital premium Statutory reserve Unappropriated Total
Balance as at 1 January 2007
150,000,000 22,155,000
5,226,128 69,592,264 246,973,392
Net income for the year
- 92,659,915 92,659,915
Dividend paid
- (19,500,000) (19,500,000)
32
Unappropriated retain earnings
transferred to statutory reserve
4,632,996 (4,632,996)
26
Increase in share capital for
- 274,896,511
25 106,666,615 168,229,896
investment in subsidiary
256,666,615 190,384,896
9,859,124 138,119,183 595,029,818
Balance as at 31 December 2007
Balance as at 1 January 2008
256,666,615 190,384,896
Net income for the year
Dividend paid
25, 32
Stock dividend
25, 32 73,332,974
Unappropriated retain earnings
transferred to statutory reserve
26
Balance as at 31 December 2008
329,999,589 190,384,896

9,859,124 138,119,183 595,029,818
- 151,343,166 151,343,166
- (8,147,391) (8,147,391)
- (73,332,974)
7,567,158
17,426,282

(7,567,158)
200,414,826 738,225,593

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 2551 และ 2550
		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:
กำไรสุทธิก่อนภาษี			
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อน
ภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ		
จากกิจกรรมดำเนินงาน: -		
กำไรจากการประนีประนอมหนี้		
รายได้ค่าชดเชยจากการประนีประนอมหนี้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ			
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย
สินทรัพย์ถาวร
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		
ตัดจำหน่ายลูกหนี้เงินทดรอง		
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม		
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม		
ดอกเบี้ยรับ				
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย			
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยน
แปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า				
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
ลูกหนีเ้ งินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วง
ตามสัญญาก่อสร้าง			
งานระหว่างก่อสร้าง			
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย		
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า		
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น			
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้		
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
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งบการเงินรวม

2551

2550

2551

2550

173,538,276

120,764,022

190,225,571

117,519,782

25,752,695
8,456,904
4,310,833

(10,950,783)
(25,801,835)
27,454,297
212,403

12,155,939
4,299,306

7,156,586
212,403

224,410
9,541
-

2,200,461
18,031,241
3,295,259

47,010
-

(217,038)
42,577
-

22,352,024

-

-

-

5,118,230
(4,200,551)
2,208,031

(5,028,638)
(4,226,618)
500,317

(2,133,668)
1,080,217

(1,748,575)
199,955

237,770,393

126,450,126

205,674,375

123,165,690

(78,689,343)
(242,817,053)
(18,735,376)

85,852,127
195,229,897
7,823,520

(75,924,362)
(235,413,784)
(22,467,025)

10,418,016
54,940,706
(18,768,382)

5,080,223
(20,485,160)
17,991,132
(241,628)

(1,655,169)
21,021,746
(2,295,980)
(790,969)

(16,211,969)
3,018,115
(7,302,774)
(694,182)

(15,109,579)
2,044,642
878,931
(60,390)

138,066,197
17,593,964
3,729,433
16,935,766
(11,830,684)
64,367,864
(39,601,190)
24,766,674

(3,234,083)
18,166,362
12,597,888
(102,060,026)
33,678,136
390,783,575
(46,120,882)
344,662,693

187,737,552
20,571,164
3,727,293
6,617,783
20,513,113
89,845,299
(22,749,034)
67,096,265

17,967,551
12,848,464
12,597,888
(12,303,881)
10,212,229
198,831,885
(35,177,084)
163,654,801

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี 2 5 5 1

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

		

TRC Construction Public Company Limited and its subsidiaries
Cash flow statements
For the years ended 31 December 2008 and 2007 (Unit: Baht)
Consolidated financial statements

2008

2007

Cash flows from operating activities:
120,764,022
173,538,276
Net income before tax		
Adjustments to reconcile net income before
tax 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
25,752,695
Depreciation and amortisation
8,456,904
Allowance for doubtful debt		
212,403
4,310,833
Unrealised loss on exchange rate
2,200,461
224,410
(Gain) loss on disposal of fixed assets
18,031,241
9,541
Write-off of fixed assets		
3,295,259
Write-off of advance receivable
Loss on impairment of investments
22,352,024
in joint venture and associate
Share of (income) loss from investments
(5,028,638)
5,118,230
in joint ventures and associate
(4,226,618)
(4,200,551)
Interest income		
500,317
2,208,031
Interest expenses		
Income from operation before changes
126,450,126
in operating assets and operating liabilities 237,770,393
Decrease (increase) in operating assets
85,852,127
(78,689,343)
Trade accounts receivable		
195,229,897
(242,817,053)
Unbilled receivable		
Accounts receivable - retention
7,823,520
(18,735,376)
under construction contracts		
Advance paid to subcontractors
(1,655,169)
5,080,223
under construction contracts		
21,021,746
(20,485,160)
Construction in progress		
(2,295,980)
17,991,132
Other current assets		
(790,969)
(241,628)
Other non-current assets		
Increase (decrease) in operating liabilities
(3,234,083)
Trade accounts payable and notes payable 138,066,197
18,166,362
17,593,964
Unbilled payable		
12,597,888
3,729,433
Unearned construction revenue
Advances received from customers under
16,935,766 (102,060,026)
construction contracts		
33,678,136
(11,830,684)
Other current liabilities		
390,783,575
64,367,864
Cash flows from operating activities
(39,601,190) (46,120,882)
Cash paid for corporate income tax
344,662,693
24,766,674
Net cash flows from operating activities
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Separate financial statements

2008

2007

190,225,571

117,519,782

12,155,939
4,299,306
47,010
-

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

-

-

(2,133,668)
1,080,217

(1,748,575)
199,955

205,674,375

123,165,690

(75,924,362)
(235,413,784)

10,418,016
54,940,706

(22,467,025)

(18,768,382)

(16,211,969)
3,018,115
(7,302,774)
(694,182)

(15,109,579)
2,044,642
878,931
(60,390)

187,737,552
20,571,164
3,727,293

17,967,551
12,848,464
12,597,888

6,617,783
20,513,113
89,845,299
(22,749,034)
67,096,265

(12,303,881)
10,212,229
198,831,885
(35,177,084)
163,654,801
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:			
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้ำประกัน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
เงินสดรับ (จ่าย) จากการลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายในการลงทุนในการร่วมค้า		
เงินสดจ่ายในการลงทุนในบริษัทร่วม		
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ		
ดอกเบี้ยรับ			
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร			
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน			
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:		
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลอื่นลดลง		
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย			
ดอกเบี้ยจ่าย					
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน			
จ่ายเงินปันผล					
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี		
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2550

2551

2550

8,786,222

(13,450,197)

13,453,094

(17,391,770)

51,144,991
(1,000,000)
(38,622,525)
4,045,692
2,700,000
(17,581,157)
(4,124,069)
5,349,154

(51,144,991)
65,115,910
(87,475)
(38,252,955)
4,138,303
12,674,990
(30,241,540)
(1,193,963)
(52,441,918)

838,008
(40,000,032)
(262,425)
2,330,425
50,000
(16,341,969)
(4,124,069)
(44,056,968)

(40,569,852)
(2,200,000)
(87,475)
1,660,260
250,506
(30,112,101)
(1,193,963)
(89,644,395)

(1,000,000)

(140,066,248)

20,000,000

(19,929,600)

(20,158,856)
785,409
(4,336,255)
(8,147,391)
(3,111,222)
(35,968,315)
(4,022)

(15,026,610)
(12,971,184)
(303,356)
(19,500,000)
(9,323,281)
(197,190,679)
-

(3,204,266)
(8,147,391)
(3,111,222)
5,537,121
-

(4,422,286)
(303,356)
(19,500,000)
(3,550,655)
(47,705,897)
-

(5,856,509)
134,524,245
128,667,736

95,030,096
39,494,149
134,524,245

28,576,418
65,798,658
94,375,076

26,304,509
39,494,149
65,798,658

1,569,098
648,445
106,666,615
168,229,896

(44,629)
-

1,569,098
648,445
106,666,615
168,229,896

490,000
12,456,932

73,332,974
2,124,049

4,222,331

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม: -		
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย: -		
ซื้อสินทรัพย์จากการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญา
เช่าการเงิน					
(44,629)
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน		
ซื้อบริษัทย่อยโดยจ่ายชำระเป็นหุ้นเพิ่มทุน 		
245,527
ซื้อเงินลงทุนทั่วไปโดยยังมิได้ชำระเงิน		
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญเพิม่ ขึน้ จากการซือ้ บริษทั ย่อย
จ่ายชำระเงินลงทุนในการร่วมค้าโดยการหักกลบ
ลูกหนี้เงินทดรอง				
73,332,974
จ่ายหุ้นปันผล					
32,189,229
โอนเจ้าหนีก้ ารค้าเป็นหนีส้ นิ จากการประนีประนอมหนี้
2,128,224
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

		

TRC Construction Public Company Limited and its subsidiaries
Cash flow statements (continued)
For the years ended 31 December 2008 and 2007 (Unit: Baht)

Cash flows from investing activities:
(Increase) decrease in restricted bank deposits
(Increase) decrease in short-term loans to
and interest receivable from related parties
Cash received (paid) from investments in
subsidiary		
Cash paid for investment in joint venture
Cash paid for investments in associate
Advance payment for project development
Interest income		
Cash received from disposal of fixed assets
Cash paid for purchase of fixed assets
Cash paid for purchase of intangible assets
Net cash flows from (used in) investing activities
Cash flows from financing activities:
Increase (decrease) in short-term loans
from financial institutions		
Decrease in short-term loans from and accrued
interest to related parties and other person
Cash received from minority interest
Interest expenses		
Cash paid in relation to issue of additional shares
Dividend paid		
Decrease in hire purchase and finance
lease payable		
Net cash flows from (used in) financing activities
Decrease in translation adjustment
Net increase (decrease) in cash and cash
equivalents		
Cash and cash equivalents at beginning of the year
Cash and cash equivalents at end of the year

Consolidated financial statements

2008

2007

Separate financial statements

2008

2007

8,786,222

(13,450,197)

13,453,094

(17,391,770)

51,144,991

(51,144,991)

838,008

(40,569,852)

(1,000,000)
(38,622,525)
4,045,692
2,700,000
(17,581,157)
(4,124,069)
5,349,154

65,115,910
(87,475)
(38,252,955)
4,138,303
12,674,990
(30,241,540)
(1,193,963)
(52,441,918)

(40,000,032)
(262,425)
2,330,425
50,000
(16,341,969)
(4,124,069)
(44,056,968)

(2,200,000)
(87,475)
1,660,260
250,506
(30,112,101)
(1,193,963)
(89,644,395)

(1,000,000)

(140,066,248)

20,000,000

(19,929,600)

(20,158,856)
785,409
(4,336,255)
(8,147,391)

(15,026,610)
(12,971,184)
(303,356)
(19,500,000)

(3,204,266)
(8,147,391)

(4,422,286)
(303,356)
(19,500,000)

(3,111,222)
(35,968,315)
(4,022)

(9,323,281)
(197,190,679)
-

(3,111,222)
5,537,121
-

(3,550,655)
(47,705,897)
-

(5,856,509)
134,524,245
128,667,736

95,030,096
39,494,149
134,524,245

28,576,418
65,798,658
94,375,076

26,304,509
39,494,149
65,798,658

(44,629)

1,569,098
648,445

-

106,666,615

-

-

-

168,229,896

73,332,974

-

2,124,049

4,222,331

Supplemental cash flows information: Non-cash items consist of: -		
Purchase of asset under hire purchase and
1,569,098
finance lease agreements		
(44,629)
648,445
Purchase of fixed assets that have yet to be paid
Purchase of subsidiary paid with additionally
106,666,615
issued common shares		
Purchase of other long-term investments that
245,527
have yet to be paid		
Increase in premium on share capital from
168,229,896
purchase of subsidiary		
Settlement of investment in joint venture by
490,000
offsetting with advance receivable
73,332,974
Stock dividend		
Transfer trade accounts payable to liabilities
32,189,229
from composition of debt		
2,128,224
12,456,932
Interest recorded as cost of project
		
		 accompanying notes are an integral part of the financial statements.
The
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201

202
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10. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1 นางไพจิตร รัตนานนท์

ตำแหน่งในทีอาร์ซี
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.ท.จรัมพร สุระมณี

กรรมการอิสระ

-

6 นายสมัย ลี้สกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7 นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

8 นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้อำนวยการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และรองกรรมการผู้จัดการ			

สายงานบริหารองค์กร

สายงานบริหารองค์กร

-

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

10 นายเจมส์ จอร์แดน เฟลมมิ่ง

ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

กรรมการ

11 นายสิงหรัตน์ เจริญวงศา

ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

12 นายศักดา ตันติวัฒนกูล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการฝ่ายวิศวกรรม

-

			
9 นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์วานิชสุข

			
13 นายเชวง รีศรีกิตต์
			

ตำแหน่งในสหการวิศวกร

งานวางท่อก๊าซ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฎิบัติการฝ่ายปฏิบัติการ

-

งานวางท่อก๊าซ

14 นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม

ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร และเลขานุการบริษัท

-

15 นางสาวเรวดี อาจหาญ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

-

10. Details of Management and Executives as at 31 December 2008
Position
		

Name

TRC Construction Public Company Limited (“TRC”)

Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. (“SKW”)

1 Mrs. Paichit Rattananon

Chairman of the Boards and Authorized Director		

-

2 Assoc. Prof. Kamjorn Tatiyakavee, MD.

Director and Chairman of Audit Committee 		

-

3 Assoc. Prof. Pises Sethsathira

Director and Audit Committee 		

-

4 Assoc. Prof. Aekkachai Nittayagasetwat, PH.D., FRM.

Director and Audit Committee 		

-

5 Pol. Lt. Gen. Jarumporn Suramanee

Independent Director		

-

6 Mr. Smai Leesakul

Authorized Director, Chief Executive Officer and Acting

			

Authorized Director and Chief Executive Officer

Vice President, Overseas Division

7 Mr. Paitoon Goserakwong

Authorized Director and President

Director

8 Mrs. Podchanee Phaosavasdi

Authorized Director and Vice President, Corporate Affairs Division

Authorized Director and Deputy Managing

				

Director, Corporate Affairs Division
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9 Mr. Pongsak Pongvanijsuk

                            -

Director and Managing Director

10 Mr. James Jordan Fleming

Vice President , Operation Division

Director

11 Mr. Singharat Charoenwongsa

Vice President, Project development and Investment Division

Authorized Director

12 Mr. Sakda Tantivathanakul

Assistant Vice President, Pipeline Engineering Department

-

13 Mr. Chaveng Reesrikitti

Assistant Vice President, Pipeline Operation Department		

-

14 Ms. Ounruen Sujarittham

Corporate Finance Manager and the Company Secretary

-

15 Ms. Rewadee Ardharn

Accounting Manager

-
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ลำดับ
ที่
1

อายุ
ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (ปี)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษาสูงสุด

53

ปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์การเมือง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางไพจิตร รัตนานนท์
ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามทีอาร์ซี

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 48
ผ่านการอบรม
- Director Accreditation
Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
รุ่นที่ 38/2005
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของ
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 5

2

รศ. นพ. กำจร ตติยกวี
กรรมการ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบทีอาร์ซี

53

ปริญญาตรี แพทยศาสตร์
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม Director
Accreditation Program
(DAP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
รุ่นที่ 35/2005

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท
ผูบ้ ริหาร
20.78%
ถือหุ้นโดยตรง
และโดยอ้อมผ่าน
บริษัท เคพีเค
1999 จำกัด
ที่นางไพจิตร
ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 99.99

-

0.02%

-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท/หนวยงาน

ชวงเวลา

ตำแหนง

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

2548 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด
(ประเทศฮ่องกง)
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยโตกุชูไก จำกัด

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน

ผูอ้ ำนวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย

2539 - ปัจจุบัน

ผูอ้ ำนวยการ

2543 - 2547

รองอธิการบดี

2539 - 2543

หัวหน้าภาควิชา
จุลชีววิทยา

ศูนย์สารสนเทศทางการแพทย์เพื่อประชาชน
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้านบริหารบุคคลและการพัสดุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Shareholding
No.

Name/ Position

Age

Education

in the

Period

Company
1

Mrs. Paichit Rattananon
Chairman of the Boards
and Authorized Director of
TRC

53

20.78%
Master of Arts in Political
Economy, Faculty of Econom- Directly and indiics, Chulalongkorn  University rectly holds the
shares through
The National Defense
KPK 1999 Co.,
College of Thailand : TNDC Ltd. which Mrs.
Paichit holds
48
99.99% of its
shares
Director Accreditation Program
(DAP) 38/2005, Thai Institute
of Director Association

Working Experience

Relationship
-

Company

Position

2008 - present

Director

2005 - present

Chairman

TRC International Limited
(Hong Kong)
TRC Construction Public Company Limited

2004 - present

Managing Director

Thai Tokushukai Co., Ltd.

2002 - present

Managing Director

KPK 1999 Co., Ltd.

2005 - present

TRC Construction Public Company Limited

2001 - present

Director and
Chairman of Audit
Committee
Director

1996 - present

Director

2000 - 2004

Vice President

Medical Information Center, Faculty of Medicine,
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

1996 - 2000

Head of Microbiology
Department

Capital Market Academy
Leader Program 5 (CMA 5)

2
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Assoc. Prof. Kamjorn Tatiyakavee, MD.
Director and Chairman
of Audit Committee of TRC

53

Diploma of Medicine
Chulalongkorn University
Board of Pediatrics,
Chulalongkorn University
Director Accreditation Program
(DAP) 35/2005, Thai Institute
of Director Association

0.02%

-

Information Technology Center, Thai Red Cross

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
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ลำดับ
ที่
3

อายุ
ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (ปี)
รศ. พิเศษ เสตเสถียร
กรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบทีอาร์ซี

52

คุณวุฒิทางการ
ศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท กฎหมาย
Columbia University
สหรัฐอเมริกา

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ชวงเวลา
ตำแหนง
บริษัท/หนวยงาน
ในบริษัท
ผูบ้ ริหาร
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ

2548 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ

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

4

รศ. ดร. เอกชัย
นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบทีอาร์ซี

45 ปริญญาเอก การเงิน
University of Mississippi
สหรัฐอเมริกา
ผู้จัดการความเสี่ยงทางการเงิน
(Financial Risk Manager:
FRM®) ที่ได้รับการรับรองจาก
Global Association of Risk
Professionals (GARP)
ผ่านการอบรม Director
Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรม
การบริษัทไทย รุ่นที่ 35/2005

2541 - 2547

กรรมการ

บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สแกนดิเนเวีย ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2537 - มี.ค. 52 กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
2534 - ปัจจุบัน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)

-

-

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท เจตาแบค จำกัด
และกรรมการตรวจสอบ

2550 - ปัจจุบัน คณบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2545 - 2549

ผูอ้ ำนวยการหลักสูตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาบัณฑิตทางบริหาร
ธุรกิจภาคพิเศษ

2545 - 2547

รองคณบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

No.
3

Name/ Position
Assoc. Prof. Pises
Sethsathira
Director and Audit
Committee of TRC

Age

Education

52 Master of Laws (LL.M)
Columbia University, U.S.A.

Shareholding
in the
Company

Relationship

-

-

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

Working Experience
Position

2005 - present

Director and Audit
Committee

TRC Construction Public Company Limited

2005 - present

Managing Director

Trinity Advisory 2001 Co., Ltd.

1998 - 2004

Director

Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd.

1994 - Mar 09

Director and Audit
Committee

Scandinavian Leasing Public Company Limited

Director and Audit
Committee
2008 - present Director and Audit
Committee

Thailand Iron Works Public Company Limited

2007 - present Dean

National Institute of Development Administration

2005 - present Director and Audit
Committee

TRC Construction Public Company Limited

2002 - 2006

Director of the
flexible MBA
Program

National Institute of Development Administration

2002 - 2004

Associate Dean

National Institute of Development Administration

1991- present
4

Assoc. Prof. Aekkachai
Nittayagasetwat,
PH.D., FRM.
Director and Audit
Committee of TRC

45 PH.D. in Finance
University of Mississippi,
U.S.A.
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Certified Financial Risk
Manager: FRM®,
Global Association of Risk
Professionals (GARP), U.S.A.
Director Accreditation
Program (DAP) 35/2005,
Thai Institute of Director
Association

-

-

Company

Period

Getabec Co., Ltd.
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ลำดับ
ที่
5

6

อายุ
ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง
(ปี)
พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี
กรรมการอิสระทีอาร์ซี

นายสมัย ลี้สกุล
กรรมการผูŒมีอำนาจลงนาม
และประธานเจŒาหน้าที่
บริหารทีอาร์ซี และสหการ
วิศวกร

คุณวุฒิทางการ
ศึกษาสูงสุด

55 ปริญญาโท สาขาอาชญาวิทยา
Eastern Kentucky University
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี รัฐประศาสน์ศาสตร์
(รปบ. ตร.)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ดังนี้
- Director Accreditation
Program (DAP)
รุ่นที่ 51/2005
- Audit Committee Program
(ACP) รุ่นที่ 15/2006
- Director Certification
Program (DCP)
รุ่นที่ 81/2006
53

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ -อุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 46
ผ่านการอบรม
- Director Accreditation Program
(DAP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
รุ่นที่ 64/2007
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของ
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 7

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท
ผูบ้ ริหาร
-

2.03%

-

-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชวงเวลา

ตำแหนง

บริษัท/หนวยงาน

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน

จเรตำรวจ

สำนักงานจเรตำรวจ

2550 - 2551

รองผูบ้ ญั ชาการ

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

2547 - 2549

รองผูบ้ ญั ชาการ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด และทีอาร์ซี
อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด (ประเทศฮ่องกง
และสาธารณรัฐเมอริเชียส ตามลำดับ)

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท
สหการวิศวกร จำกัด

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ราชเพลิน จำกัด

2545 - ปัจจุบัน

เลขาธิการ

สหพันธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย

2549 - 2550

กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาค

No.
5

6

Name/ Position

Age

Education
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Pol. Lt. Gen. Jarumporn
Suramanee
Independent Director of
TRC

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

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

Director Accreditation
Program (DAP) 51/2006,
Audit Committee Program 
(ACP) 15/2006 and
Director Certification
Program (DCP) 81/2006 from
Thai Institute of Director
Association
53 Master of Management,
SASIN Graduate Institute of
Business Administration of
Chulalongkorn University
Bachelor of Industrial
Engineering, Chulalongkorn
University 
The National Defense
College: TNDC 46
Director Accreditation
Program (DAP) 64/2007,
Thai Institute of Director
Association
Capital Market Academy
Leader Program 7 (CMA 7)

Shareholding
in the
Company
-

Relationship
-

Working Experience
Period

Position

2008 - present Inspector General

Company
Office of Inspector General, Royal Thai Police

2007 - present Independent Director TRC Construction public Company Limited

Bachelor of Public
Administration (Police),
Royal Police Cadet Academy

2.03%

-

2007 - 2008

Deputy
Commissioner

Central Investigation Bureau

2004 - 2006

Deputy
Commissioner

Metropolitan police Bureau

2008 - present

Director	

TRC International Limited and TRC Investment
Limited (Hong Kong and Mauritius, respectively)

2007 - present

Director and Chief
Executive Officer

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

2006 - present

Director

Ratcha Ploen Co., Ltd.

2002 - present

General Secretary

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

2006 - 2007

Board of Director

Provincial Water Authority of Thailand (PWA)
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ลำดับ
ที่
7

อายุ
ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (ปี)
นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
และกรรมการผู้จัดการ
ทีอาร์ซี
- กรรมการสหการวิศวกร

คุณวุฒิทางการ
ศึกษาสูงสุด

56 ปริญญาโท บริหารอุตสาหกรรม
Northern Illinois University
สหรัฐอเมริกา

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท
ผูบ้ ริหาร
-

-

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ -เคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชวงเวลา

ตำแหนง

บริษัท/หนวยงาน
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ

2541 - ปัจจุบัน

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การ

2538 - 2541

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษัท เค เอส เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ และ
ผูอ้ ำนวยการสายงาน
บริหารองค์กร

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการและรอง
กรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริหารองค์กร

บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

2547 - 2551

กรรมการ

บริษัท ดี อี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

2531 - 2549

ผูอ้ ำนวยการสายงาน
พัฒนาธุรกิจ

บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
- Director Accreditation
Program (DAP)
รุ่น 26/2004
- Director Certification
Program (DCP)
รุ่น 53/2005
8

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

47

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ -การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผ่านการอบรม Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่น 64/2007 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

0.39%

-

No.
7

Name/ Position
Mr. Paitoon Goserakwong
- Authorized Director and
President of TRC
- Director of SKW

Age

Education

56 Master of Arts in Industrial
Management,
Northern Illinois University,
U.S.A.

Shareholding
in the
Company

Relationship

-

-

Working Experience
Period

Bachelor of Chemical
Engineering, Chulalongkorn
University

Position

Company

2007 - present Director

Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.

1998 - present Director and
President

TRC Construction Public Company Limited

1995 - 1998

Managing Director

KSS Engineering and Construction Co., Ltd.

Director Accreditation
Program (DAP) 26/2004 and
Director Certification Program
(DCP) 53/2005, Thai Institute
of Director Association
8
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47 Master of Business
Mrs. Podchanee
Administration-Marketing,
Phaosavasdi
Ramkamhaeng University
- Authorized Director of
TRC and SKW
Director Accreditation
- Deputy Managing
Program (DAP) 64/2007,
Director, Corporate Affairs
Thai Institute of Director
Division of SKW
Association
- Vice President, Corporate
Affairs Division of TRC

0.39%

-

2007 - present Director and Vice TRC Construction Public Company Limited
President, Corporate
Affairs Division
2006 - present Director and Deputy Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
Managing Director, 
Corporate Affairs
2004 - 2008

Director

D E Capital Public Company Limited

1988 - 2004

Vice President,
Business
Development

Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. 
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ลำดับ
ที่
9

อายุ
ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (ปี)
นายพงษ์ศกั ดิ์ พงษ์วานิชสุข
กรรมการ และกรรมการ
ผู้จัดการสหการวิศวกร

55

คุณวุฒิทางการ
ศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ - โยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท
ผูบ้ ริหาร
-

-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหนง

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานปฏิบตั กิ าร
กรรมการ
ผูอ้ ำนวยการสายงาน
ปฏิบตั กิ าร

บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ

2547 - ปัจจุบัน

ผูอ้ ำนวยการ
สายงานปฏิบตั กิ าร
ผูจ้ ดั การโครงการ
ผูจ้ ดั การฝ่ายก่อสร้าง

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

2549 - 2550
2548 - 2550
2546 - 2549

10

11

นายเจมส์ จอร์แดน เฟลมมิง่
- ผู้อำนวยการ
สายงานปฏิบัติการ ทีอาร์ซี
- กรรมการ สหการวิศวกร

55

นายสิงหรัตน์ เจริญวงศา
- ผู้อำนวยการสายงาน
พัฒนาโครงการและ
การลงทุน ทีอาร์ซี
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สหการวิศวกร

58

ประกาศนียบัตร
University Entrance Certificate Secondary School
นิวซีแลนด์
ผ่านการอบรม
Filter Welder Certificate and
First class Welder

-

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
สถาบันศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์

0.09%

-

2546 - 2547
2543 - 2546

-

บริษัท/หนวยงาน

ชวงเวลา

2550 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2548 - 2550
2541- 2549

ผูอ้ ำนวยการสายงาน
พัฒนาโครงการและ
การลงทุน
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย
บัญชีและการเงิน
รองผูอ้ ำนวยการฝ่าย
ปฏิบตั หิ น้าที่
ผูบ้ ริหารงานสินทรัพย์
ธุรกิจขนาดใหญ่
สายงานบริหาร
สินทรัพย์

บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
บริษัท สหการ ซีแลน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

บริษัท เอบีบี ลัมมัส โกลบอล
บริษัท เอบีบี ลัมมัส โกลบอล
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
บริษัท สหการ ซีแลน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

No.
9

10

11

Name/ Position
Mr. Pongsak Pongvanijsuk
Director and Managing
Director of SKW

Age
55

Education
Bachelor of Civil
Engineering,
Khon Kaen University

Mr. James Jordan Fleming 55 University Entrance
Certificate Secondary School,
- Vice President,
New Zealand
Operation Division
of TRC
Filter Welder Certificate and
- Director of SKW
First Class Welder
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Mr. Singharat
Charoenwongsa
- Vice President, Project
Development and
Investment Division of
TRC
- Authorized Director of
  SKW

57 Master of Management,
SASIN Graduate Institute of
Business Administration of
Chulalongkorn University

Shareholding
in the
Company
-

-

0.09%

Working Experience

Relationship
Period
-

-

-

Position

2007 - present

Managing Director
Deputy Managing
2006 - 2007
Director, Operation
Division
2005 - 2007
Director
2003 - 2006
Vice President
Operation Division
2007 - present Director
2004 - present Vice President,
Operation Division
2003 - 2004
Project Manager
2000 - 2003
Construction
Manager
2007 - present

Company
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
Sahakarn Zelan (Thailand) Co., Ltd.
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
TRC Construction Plc.
ABB Lummus Global Ltd.
ABB Lummus Global Ltd.

2006 - present

Vice President,
TRC Construction Public Company Limited
Project Development
and Investment
Division
Director
Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.

2005 - present

Director

Sahakarn Zelan (Thailand) Co., Ltd.

2005 - 2007

Chief Financial
Officer
Vice President of
Large Cooperate
Unit

Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.

1998 - 2004

Krung Thai Bank Public Company Limited
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ลำดับ
ที่
12

13

14

15

อายุ
ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (ปี)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษาสูงสุด

นายศักดา ตันติวัฒนกูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน
ปฏิบัติการฝ่ายวิศวกรรมงาน
วางท่อก๊าซ ทีอาร์ซี

51

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ - โยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายเชวง รีศรีกิตต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน
ปฎิบัติการฝ่ายปฏิบัติการงาน
วางท่อก๊าซ ทีอาร์ซี

49

นางสาวอุน่ เรือน สุจริต
ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร
และเลขานุการบริษัท ทีอาร์ซี

นางสาวเรวดี อาจหาญ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทีอาร์ซี

41

40

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ชวงเวลา
ในบริษัท
ผูบ้ ริหาร
2542 - ปัจจุบัน

-

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ - เครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ - การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ - การจัดการ
มหาวิทยาลัย อีสเทอร์นเอเชีย

-

-

-

-

-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหนง

บริษัท/หนวยงาน

ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยการสาย บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
งานปฏิบตั กิ ารฝ่ายวิศว
กรรมงานวางท่อก๊าซ

2533 - 2541

ผูจ้ ดั การ
ฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท เคเอสเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด

2542 - ปัจจุบัน

ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยการ
สายงานปฎิบตั กิ าร
ฝ่ายปฏิบตั กิ ารงาน
วางท่อก๊าซ

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2538 - 2541

ผูจ้ ดั การฝ่าย
ปฏิบตั กิ าร

บริษัท เคเอสเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด

2550 - ปัจจุบัน

เลขานุการบริษทั

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน

ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน
องค์กร

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2541 - 2547

ผูจŒ ดั การฝ่ายการเงิน

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

2543 - ปัจจุบัน

ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

No.
12

13

14
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15

Name/ Position

Age

Education

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

51 Bachelor of Civil Engineering,
Chiang Mai University

Mr. Chaveng Reesrikitti
Assistant Vice President,
Pipeline Operation
Department of TRC

49 Bachelor of Mechanical
Engineering,
Chiang Mai University

Shareholding
in the
Company

-

-

Ms. Ounruen
Sujarittham
Corporate Finance
Manager and the
Company Secretary of
TRC

41 Master of Business
Administration - Finance,
National Institute of
Development Administration

-

Ms. Rewadee Ardharn
Accounting Manager of
TRC

40 Master of Business
Administration-Management,
Eastern Asia University

-

Relationship

-

-

-

Working Experience
Position

1999 - present

Assistant Vice
President, Pipeline
Engineering
Department

1990 - 1998
1999 - present

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

1995 - 1998

Operation
KSS Engineering and Construction Co., Ltd.
Department Manager

TRC Construction Public Company Limited

2000 - present Corporate Finance TRC Construction Public Company Limited
Manager and the
Company Secretary
1998 - 2004

-

Company

Period

2000 - present

Finance Manager

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

Accounting
Manager

TRC Construction Public Company Limited

11. ค่าสอบบัญชี
11.1 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2551 ต่อ
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท ส่วนบริษัทย่อยอื่นมีค่า
สอบบัญชี ดังนี้
บริษัท สหการ ซีแลน (ประเทศไทย) จำกัด 16,000 บาท
ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด 10,000 เหรียญฮ่องกง
ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด 1,200 เหรียญสหรัฐอเมริกา
11.2 ค่าบริการอื่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอบบัญชี รวม 44,781 บาท

11. Audit Fee

11.1 Audit Fee
The Company and Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. paid Baht 1,650,000 audit fees to
Ernst & Young Limited for the 2007 financial year audit account. The details of audit fees of
other subsidiaries were as follows;
		 - 		 Sahakarn Zelan (Thailand) Co., Ltd.
Baht 16,000
		 - 		 TRC International Limited
HKD 10,000
		 - 		 TRC Investment Limited
USD 1,200
	
11.2 Non-Audit Fee
Travelling expenses total of Baht 44,781
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