แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
(แบบ 56-1)
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

ยืน่ ต่ อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ 30 มีนาคม 2561

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1

ส่ วนที่ 2

ส่ วนที่ 3

การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปัจจัยความเสี่ ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น

3
11
29
35
37
38

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
8. โครงสร้างการจัดการ
9. การกํากับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
12. รายการระหว่างกัน

43
45
58
95
103
105

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

110
117

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หารผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และ
เลขานุการบริ ษทั
เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5
อื่น ๆ

-2‐

124
127
153
154
155
156

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 เพื่อให้บริ การด้านงานการออกแบบวิศวกรรม
การจัดหาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างแบบครบวงจร โดยบริ ษทั ฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านงานวาง
ระบบท่อก๊าซธรรมชาติ การรับเหมาก่อสร้างโรงงานปิ โตรเคมี งานโยธาและระบบงานสาธารณูปโภค กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ฯ ได้แก่
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและพลังงาน บริ ษทั ฯ ได้ขยายฐานเงินทุน และการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั ฯ
เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 และย้ายเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ภายใต้กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
และตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นหมวดธุรกิจบริ การรับเหมา
ก่อสร้าง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย (ผ่ า นการทบทวนล่ าสุ ด โดยที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน 2560)
 วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างที่ ครบวงจร (Total Solution in Energy and Infrastructure) ใน
อุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
 พันธกิจ
1. ดาเนิ นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้บริ การครบวงจรในลักษณะ EPC (Engineering, Procurement and Construction) ใน
งานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งน้ ามัน และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ตลอดจนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
2. ดาเนิ นงานภายใต้หลักธรรมภิ บาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม สังคมและชุ มชน เพื่อการ
เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน และมัน่ คง
3. ส่งมอบงานที่มีคุณภาพโดยคานึงถึงความปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
4. พัฒนาการลงทุนในธุรกิจพลังงานและ ปิ โตรเคมี
 เป้ าหมาย
1. ตั้งเป้ ายอดขายเติบโตร้อยละ 20 ต่อปี เป้ าหมายคือ มียอดขายรวม 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2562 (งบการเงินรวม)
2. พัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องไม่ต่ากว่า 4 โครงการ ภายในปี 2562
3. ได้รับรางวัลมาตรฐาน TQC แห่งชาติ (Total Quality Class) ภายในปี 2562
 ค่ านิยม
T - Transparency, Ethics & Integrity ซื่อสัตย์ โปร่ งใส ใส่ใจจริ ยธรรม
R - Respect and Trust
เคารพกันและกัน เชื่อมัน่ ไว้ใจ
C - Commitment
มุ่งมัน่ สู่คุณภาพ ปลอดภัยทุกเวลา รักษาสิ่ งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม
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2. การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการพัฒนาการด้านการขยายธุรกิจ และได้รับเหมางานโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
ปี 2556
 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สาคัญ 5 โครงการ ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ ได้รับงาน 2 โครงการ ดังนี้
- โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิ ต จากบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) มูลค่างาน 834.01
ล้านบาท และ 7.55 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
- โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติสระบุรี-นครราชสี มา จากบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ภายใต้การดาเนิ นงานของ
กิ จการร่ วมค้าซิ โ นเปค-ที อ าร์ ซี สัด ส่ วนเงิ น ลงทุ น ระหว่างบริ ษทั ซิ โ นเปค อิ นเตอร์ เ นชั่น แนล ปิ โตรเลี ย ม
เซอร์วสิ คอร์ปอเรชัน่ จากประเทศจีน กับบริ ษทั ฯ เท่ากับร้อยละ 70:30 มูลค่างาน 4,433.65 ล้านบาท และ103.45
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
2. บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด ได้รับงาน 3 โครงการ ดังนี้
- โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 8 และโครงการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบตั ิการพลังงานประยุกต์
จากบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) มูลค่างาน 206.70 ล้านบาท และ 275 ล้านบาท ตามลาดับ
- งานก่อสร้างถนน สะพานข้ามคลองชลประทานที่ 26 และระบบระบายน้ าเฟส 1 โครงการ TPARK Wang Noi2
จากบริ ษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด มูลค่างาน 163.61 ล้านบาท
- งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้าง สถาปั ตย์ และงานสุ ขาภิบาล อาคารเก็บสิ นค้า อาคาร 9 (ศรี ราชา) เฟส 2 จาก
บริ ษทั อลูคอน จากัด (มหาชน) มูลค่างาน 93.48 ล้านบาท
 TRC Engineering LLC บริ ษทั ย่อยที่สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน ได้รับงาน Front End Engineering and Design (FEED) for
SR-WWTP Odor Abatement Project จาก Oman Refinery and Petrochemical Industry Company มูลค่างาน 350,000 โอมาน
เรี ยล ภายใต้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2556 มีมติที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบี ยน และการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ต่อกรรมการและ/หรื อพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ดังนี้
- อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญจากหุน้ ละ 1 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท
- ยกเลิกการเพิม่ ทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทัว่ ไป และลดทุนจดทะเบียนที่สารองไว้สาหรับการเพิ่มทุนดังกล่าว
และทุนที่สารองสาหรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1
- อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจาก 336,585,589 บาท เป็ น 425,514,868.50 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญ 177,858,559 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล การใช้สิทธิ แปลงสภาพ ESOP-W2 และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอ
ขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิม
 บริ ษทั ฯ ออกหุน้ ปั นผลจานวน 112,146,533 หุน้ และได้รับชาระค่าหุ ้นจากการเสนอขายหุ ้นสามัญต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิมจานวน
31,269,062 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 2.50 บาท คิ ดเป็ นเงิ น 78.17 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2556 บริ ษ ัทฯ มี ทุน จดทะเบี ย น
425,514,868.50 บาท และทุนที่ชาระแล้ว 408,293,386.50 บาท
 เดื อนเมษายน 2556 บริ ษทั ฯ ย้ายจากตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ ไปเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย
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 เดือนพฤศจิกายน 2556 บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2013 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ซึ่ งเป็ นรางวัลที่มอบให้แก่บริ ษทั จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี และบริ ษทั ฯ ยังได้รับรางวัลดีเด่น บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้านผลการดาเนิ นงาน และ
นายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้รับรางวัลผูบ้ ริ หารสูงสุดดีเด่น ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด จัดตั้งบริ ษทั ย่อยในนาม “บริ ษทั กิ จการร่ วมค้า เอสเคเค จากัด” ร่ วมกับบริ ษทั คูโด คองยุง
จากัด พันธมิตรจากประเทศเกาหลี โดยสหการวิศวกรถื อหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 89.97 เพื่อเข้าร่ วมประมูลงานของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย
ปี 2557
 บริ ษทั ฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สาคัญ 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลแห่งใหม่ กาลังการผลิต 450 ตันต่อวัน จากบริ ษทั บางจากไบโอ
ฟูเอล จากัด มูลค่างาน 1,200 ล้านบาท
2. โครงการก่อสร้างติดตั้งเตาเผา Waste Gas ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ จังหวัดสงขลา จากบริ ษทั ทรานส์ ไทยมาเลเซีย (ประเทศไทย) จากัด มูลค่างาน 519 ล้านบาท และ 11.33 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศกร จากัด ย้ายสานักงานใหญ่มาตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอยสุ ขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เป็ นอาคาร 6 ชั้น ที่ต้ งั อยูบ่ นที่ดินกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ฯ เนื้อที่ 7 ไร่
1 งาน 45 ตารางวา
 TRC International Limited ซื้ อหุ ้น TRC Middle East LLC เพิ่มเติม ทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็ น
ร้อยละ 70
 เดื อนตุลาคม 2557 มีการปิ ดบริ ษทั และชาระบัญชี บริ ษทั กิ จการร่ วมค้า เอสเคเค จากัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
จัดการ โดยยังไม่ได้มีการดาเนินธุรกิจใด ๆ นับแต่มีการจัดตั้ง
 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้ใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 1 - 3 จานวนหุ ้นเพิ่มทุนที่
เกิดจากการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 - 2 รวม 5,954,933 หุ ้น ณ สิ้ นปี 2557 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จานวน 425,514,869 บาท และทุนที่ชาระแล้ว 411,306,853 บาท
ปี 2558
 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สาคัญ 4 โครงการ ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ ได้รับงานโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section (RC-400) จาก
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) มูลค่างาน 3,725 ล้านบาท
2. บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด ได้รับงาน 3 โครงการ ดังนี้
- โครงการก่อสร้างถนนศรี นคริ นทร์ - ร่ มเกล้า ช่วงที่ 1 จากกรุ งเทพมหานคร มูลค่างาน 885.7 ล้านบาท
- โครงการรั บเหมาก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ขยายการประปาส่ ว นภูมิภ าคสาขาเกาะสมุย อาเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี ระยะที่ 1 ส่ วนที่ 2 จากการประปาส่ วนภูมิภาค รับงานในนามกิจการร่ วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ
มูลค่างาน 858 ล้านบาท
- โครงการงานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ดา้ นกระบวนการผลิตยาเส้นพอง
(M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มูลค่างาน 837.07 ล้านบาท (หรื อ 15,476,635.11 ยูโร)
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 เดือนมีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2558 มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนายภาสิ ต ลี้สกุล เป็ นกรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั ฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2558 เป็ นต้นไป
 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 มีมติที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายหุน้ กู้ และการ
ปรับสิ ทธิ ESOP-W2 ดังนี้
- อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญจากเดิมหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.125 บาท
- อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูโ้ ดยเฉพาะเจาะจงจานวนไม่เกิน 500 ล้านบาท
- อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ ห้แก่บุคคลในวงจากัดจานวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
- อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวน 425,514,868.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 423,741,039 บาท
- อนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจากัดแบบมอบอานาจทัว่ ไปจานวนไม่เกิน 330,461,068
หุน้
- อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 423,741,039 บาท เป็ น 655,358,932.25 บาท
- อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,852,943,146 หุ ้น เพื่อรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกให้กบั
บุคคลในวงจากัด รวมถึงบุ คคลที่ ได้จองซื้ อหุ ้นกู้ การจ่ ายหุ ้นปั นผล และการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ESOP-W2
 เดือนพฤษภาคม 2558 บริ ษทั ฯ ดาเนินการเกี่ยวกับหุน้ สามัญ ดังนี้
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญจากเดิมหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.125 บาท
- ลดทุนจดทะเบียนเป็ น 423,741,039 บาท
- เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 655,358,932.25 บาท
- ออกหุน้ ปั นผลจานวน 830,537,602 หุน้
 เดือนกรกฎาคม 2558
- ออกหุน้ กูใ้ ห้กบั บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ล้านบาท หุน้ กูม้ ีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.68 ต่อปี จ่าย
ชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
- เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน 330,000,000 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 2.20 บาท ให้กบั บุคคลในวงจากัด 16 ราย ได้รับเงินค่าหุ ้น
เพิ่มทุนสุทธิจานวน 713.09 ล้านบาท
- บริ ษทั ฯ ลงทุนซื้ อที่ ดินที่อาเภอมาบข่า จังหวัดระยอง เนื้ อที่ 5 ไร่ เพื่อก่อสร้าง Fabrication Shop ใช้ในการจัดเก็บ
รักษา และซ่อมบารุ งเครื่ องจักร รวมถึงรองรับโครงการขนาดใหญ่ และการขยายธุรกิจในอนาคต
 เดื อนพฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2015 จานวน 2 รางวัล คือ รางวัลบริ ษทั จดทะเบี ยนด้านผลการ
ดาเนินงานดีเด่น และรางวัลบริ ษทั จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
 ในระหว่างปี 2558 มีการลงทุนเพิม่ เติมในหุน้ สามัญของบริ ษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จากัด (มหาชน) (“APOT”) ดังนี้
- เดือนมกราคม 2558 TRC International Limited ซื้ อหุ ้น APOT เพิ่มจานวน 250,000 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 200 บาท
คิดเป็ นจานวนเงิน 50,000,000 บาท ทาให้ TRC International Limited ถือหุน้ ใน APOT จานวน 750,000 หุน้
- วันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2558 มีมติอนุ มตั ิให้ TRC Investment Limited
บริ ษทั ย่อยที่ สาธารณรัฐมอริ เชี ยส ซื้ อหุ ้น APOT จานวนไม่เกิ น 6.30 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 200 บาท รวมมูลค่า
ประมาณ 1,260 ล้านบาท จาก Thermal Trade and Investment Litmited
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วันที่ 15 ตุลาคม 2558 TRC Investment Limited ได้จ่ายเงินค่าหุน้ งวดที่ 1 จานวน 355 ล้านบาท และวันที่ 30 ตุลาคม
2558 ได้รับโอนหุ ้น APOT จานวน 1,775,000 หุ ้น ทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั ฯ ใน APOT ณ สิ้ นปี
2558 เพิ่มเป็ นร้อยละ 12.25 ประกอบด้วยการถือหุ ้นโดย TRC Investment Limited ร้ อยละ 8.61 และ TRC
International Limited ร้อยละ 3.64 ที่ทุนชาระแล้ว 2,060.84 ล้านบาท
 บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด มีการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยและจดทะเบียนเพิ่มทุน ดังนี้
- จัดตั้งบริ ษทั ย่อยในนาม “บริ ษทั กิจการร่ วมค้าซี อาร์ สามและสหการ จากัด” (“CR3”) ร่ วมกับ China Railway No. 3
Engineering Group Co., Ltd. พันธมิตรจากประเทศจี น สัดส่ วนการถือหุ ้นของสหการวิศวกรอยู่ที่ร้อยละ 51
วัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่ วมประมูลงานของการรถไฟแห่ งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ดังกล่าวไม่ได้เข้า
ประมูลงาน และไม่มีแผนการดาเนิ นธุ รกิ จต่อ ฝ่ ายจัดการจึ งดาเนิ นการปิ ดกิ จการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
จัดการและได้ชาระบัญชีแล้วเสร็ จในเดือนธันวาคม 2558
- จัดตั้งบริ ษทั ย่อยในนาม “กิจการร่ วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ” ร่ วมกับบริ ษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) สัดส่ วนการ
ลงทุนของสหการวิศวกรอยูท่ ี่ร้อยละ 49 เพื่อดาเนินโครงรับเหมาก่อสร้างปรับปรุ งขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
เกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จากการประปาส่ วนภูมิภาค โดยสหการวิศวกรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นงานของ
กิจการร่ วมค้าทั้งหมด โดยบริ ษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) ไม่ขอรับส่ วนแบ่งผลกาไรและขาดทุน และความเสี ยหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการดาเนินการ
- เดือนพฤษภาคม 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็ น 500 ล้านบาท
 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 4 - 7 จานวนหุ ้นเพิ่มทุนที่เกิด
จากการใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 - 6 รวม 48,001,970 หุ ้น (ครั้งที่ 3 และ 4 อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ครั้งที่ 5 และ 6 อัตราการใช้สิทธิ
1:5) ณ สิ้นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 655,358,932.25 บาท และทุนที่ชาระแล้ว 565,345,762 บาท
-

ปี 2559
 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับ Letter of Award โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface
Processing and Facilities จากบริ ษทั อาเซี ยนโปแตชชัยภูมิ จากัด (มหาชน) (“APOT”) มูลค่างาน 142.03 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา 416.00 ล้านยูโร และ 12,433.39 ล้านบาท หรื อประมาณ 34,089.50 ล้านบาท และในเดือนพฤษภาคม ได้รับ
Notice to Proceed สาหรับงาน Early Works ในส่วนงานวิศวกรรมและงานสารวจพื้นที่มูลค่า 10.20 ล้านยูโร และ 294.94
ล้านบาท หรื อประมาณ 711.36 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2.
Surface Processing and Facilities
 เดือนมีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2559 มีมติอนุมตั ิให้ปิดบริ ษทั TRC Middle East LLC และ
TRC Engineering LLC บริ ษทั ย่อยที่สาธารณสุ ลต่านโอมาน เนื่ องจากบริ ษทั ทั้งสองมิได้ดาเนิ นโครงการใด ๆ ตั้งแต่ปี
2558 และไม่มีแผนการเข้าประมูลงานเพิ่มเติม
 เดือนมีนาคม 2559 บริ ษทั ฯ ออกหุน้ กูใ้ ห้กบั บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 200 ล้านบาท หุน้ กูม้ ีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.40 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 มีมติที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน ดังนี้
- อนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิไม่เกิน 675,000,000 หน่วย ให้กบั บุคคลในวงจากัดที่ได้จองซื้ อหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ฯ
ที่เสนอขายในวงจากัดเป็ นจานวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
- อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจาก 655,358,932.25 บาท เป็ น 570,665,282.63 บาท
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อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,665,282.63 บาท เป็ น 726,373,442.88 บาท
อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 1,245,665,282 หุน้ เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผล การออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิที่ออกให้กบั บุคคลในวงจากัดที่ได้จองซื้อหุน้ กู้ และการปรับสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W2
เดือนพฤษภาคม 2559 บริ ษทั ฯ ดาเนินการเกี่ยวกับหุน้ สามัญ ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนเป็ น 570,665,282.63 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 726,373,442.88 บาท
- ออกหุน้ ปันผลจานวน 570,436,077 หุน้
TRC Investment Limited ลงทุนเพิ่มเติมในหุน้ สามัญของบริ ษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จากัด (มหาชน) (“APOT”) โดยได้
จ่ายค่าหุน้ งวดที่ 2 - 4 จานวน 905 ล้านบาท และได้รับโอนหุน้ APOT จานวน 2,750,000 หุน้ ทาให้สดั ส่วนการถือหุ ้นของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ใน APOT ณ สิ้ นปี 2559 เพิ่มเป็ นร้อยละ 26.22 ประกอบด้วยการถือหุ ้นโดย TRC Investment Limited
ร้อยละ 23.43 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.79 ที่ทุนชาระแล้ว 2,688.31 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็ นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2559
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 8 - 9 (ครั้งสุ ดท้าย) จานวนหุ ้น
เพิ่มทุนที่ เกิ ดจากการใช้สิทธิ ครั้งที่ 7 - 9 รวม 42,783,587 หุ ้น (อัตราการใช้สิทธิ 1:5) ณ สิ้ นปี 2559 บริ ษทั ฯ มีทุน
จดทะเบียน 726,373,442.88 บาท และทุนที่ชาระแล้ว 641,998,220 บาท
-








ปี 2560
 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สาคัญ 8 โครงการ ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ ได้รับงาน 4 โครงการ ดังนี้
- EPC for RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam and Utilities System จากบริ ษทั ไออาร์ พีซี
จากัด (มหาชน) มูลค่างาน 492 ล้านบาท
- โครงการ BV4.19 PIG Launcher and Receiver Installation Project จากบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) มูลค่างาน
229.28 ล้านบาท
- โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริ การ NGV สมาคมขนส่งทางบกแห่ งประเทศไทย (น้ าพอง) จาก
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) มูลค่างาน 59.15 ล้านบาท
- โครงการ RGC#Sales Gas GSP6 Mixing Header จากบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) มูลค่างาน 28.15 ล้านบาท
2. บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด ได้รับงาน 4 โครงการ ดังนี้
- โครงการปรับปรุ งถนนประชาร่ วมใจ - ถนนมิตรไมตรี จากกรุ งเทพมหานคร การไฟฟ้ านครหลวง การประปา
นครหลวง และบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) มูลค่างาน 990.84 ล้านบาท
- โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ระยะทาง 7.602 กิ โลเมตร จากกรมทางหลวงชนบท (กระทรวงคมนาคม) การ
ไฟฟ้ านครหลวง และการประปานครหลวง มูลค่างาน 849.72 ล้านบาท
- โครงการปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ เ ข้า ที่ ท าการอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ข นอม จากแขวงทางหลวง
นครศรี ธรรมราชที่ 1 จังหวัดนครศรี ธรรมราช มูลค่างาน 47.80 ล้านบาท
- โครงการวางท่อแยกจ่ายน้ าดิบบริ ษทั ควอลิต้ ี คอฟฟี่ โปรดักส์ จากัด จากบริ ษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ า
ภาคตะวันออก จากัด มูลค่างาน 15.42 ล้านบาท
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

 เดือนมีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับ Limited Notice to Proceed (LNTP) งาน Early Work of Underground Mining
Facilities จากบริ ษทั อาเซี ยนโปแตชชัยภูมิ จากัด (มหาชน) มูลค่า 711 ล้านบาท (มูลค่างานตาม LOA ประมาณ 34,000
ล้านบาท) เพื่อเริ่ มงานด้านวิศวกรรมของโรงแต่งแร่ และงานสั่งซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่เป็ น Long Lead Item
ตามลาดับ
 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 มีมติที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน ดังนี้
- อนุ มตั ิ การลดทุ นจดทะเบี ยนจาก 726,373,442.88 บาท เป็ น 641,998,220 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ ้นสามัญจ านวน
5,135,985,760 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียน
- อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 91,714,031.25 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 733,712,250 หุน้ จากทุนจด
ทะเบียน 641,998,220 บาท เพิ่มเป็ น 733,712,251.25 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 5,869,698,010 หุ ้น และ
แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 733,712,250 หุน้ เพื่อรองรับการออกหุน้ ปั นผล
 เดือนพฤษภาคม 2560 บริ ษทั ฯ ดาเนินการเกี่ยวกับหุน้ สามัญ ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนเป็ น 641,998,220 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 733,712,251.25 บาท
- ออกหุน้ ปั นผลจานวน 733,707,536 หุน้
 เดื อนมิถุนายน 2560 บริ ษทั ฯ จัดตั้งบริ ษทั ย่อยชื่อ บริ ษทั ที อาร์ ซี ยูทิลิต้ ี จากัด มีทุนจดทะเบี ยน 1,000,000 บาท เพื่อ
ประกอบธุ รกิ จลงทุ นในโครงการที่ เกี่ ยวข้องกับสาธารณู ปโภคพื้นฐาน โดยมี การลงทุ นโครงการแรกคื อ โครงการ
สัมปทานประปาจากองค์การบริ หารส่วนตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มูลค่าการลงทุน 46.5 ล้านบาท
 เดือนกรกฎาคม 2560 บริ ษทั ฯ ออกหุ ้นกูใ้ ห้กบั บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิ น 100 ล้านบาท หุ ้นกูม้ ีอายุ 1 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี การจ่ายชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
 เดื อนตุลาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริ หารคุณภาพ ISO9001:2015 และระบบการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการอาชี วอนามัย และความปลอดภัย (OHSAS18001:2007) จาก SGS
(Thailand) Company Limited
 เดือนพฤศจิกายน 2560 บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด จัดตั้งบริ ษทั ย่อยชื่อ บริ ษทั เอสเอช ครอสซิ่งส์ จากัด ร่ วมกับ Huayuan
Innovative Development (Hong Kong) Company Limited พันธมิตรจากประเทศจีน สัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 51 ต่อ 49
ตามลาดับ ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้ าใต้ดิน งานดันท่อลอด
และงานขุดเจาะอุโมงค์
 บริ ษทั ฯ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็ นหนึ่ งในหลักทรัพย์ในการคานวณดัชนี ราคา sSET Index หรื อดัชนี ราคาที่ สะท้อนความ
เคลื่อนไหวของราคาหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งอยูน่ อกเหนื อดัชนี SET50 และ
SET100 เป็ นกลุ่มหุน้ สามัญที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสม่าเสมอ และมีสดั ส่วนผูถื้ อหุนรายย่
้
อยตามที่กาหนด
 บริ ษทั ฯ ได้รับผลการประเมินการกากับดูแลกิจการประจาปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย
 ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จากัด (มหาชน) (“APOT”) บริ ษทั ร่ วม มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
และทุนชาระแล้วดังนี้
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

เดือนมีนาคม 2560 APOT ได้รับชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลังจานวน 80 ล้านบาท เป็ นการชาระค่าหุ ้น
เพิ่มทุน 1,174,860 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 68.43 บาท และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วจาก 2,688,308,700
บาท เป็ น 2,805,797,300 บาท ทาให้ ณ สิ้นปี 2560 สัดส่วนการถือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั ฯ ใน APOT ลดลงเป็ นร้อยละ
25.13 ประกอบด้วยการถือหุ ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 22.46 และ TRC International Limited ร้อยละ
2.67
เดื อนกรกฎาคม 2560 มีการจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงทุนจาก 2,805,797,300 บาท เป็ น 29,472,035,900 บาท ซึ่ ง
เป็ นไปตามมติการเพิ่มทุนอนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย

โครงสร้ างรายได้
1. รายได้จากการให้ บริการ
ก่อสร้ าง
1.1 รายได้จากให้บริ การ
ก่อสร้างระบบท่อ

ดาเนินการโดย

ปี 2560
สั ดส่ วน
การถือหุ้น จานวนงิน
ร้ อยละ
ของบริษัท (ลบ.)

บริ ษทั ฯ

กิจการร่ วมค้า
ซิโนเปค-ทีอาร์ซี
กิจการร่ วมค้า
ไฮโดรเท็ค สหการ
รวม
1.2 รายได้จากการให้บริ การ
บริ ษทั ฯ
ระบบวิศวกรรมและ
สหการวิศวกร
ก่อสร้างโรงงานใน
อุตสาหกรรมพลังงาน
และปิ โตรเคมี
รวม
1.3 รายได้จากการให้บริ การ
บริ ษทั ฯ
ก่อสร้างงานโยธา
สหการวิศวกร
รวม
1.4 รายได้จากการให้บริ การ
บริ ษทั ฯ
อื่น ๆ
รวม
รวมรายได้จากการให้ บริการก่อสร้ าง
2. ดอกเบีย้ รับ
3. รายได้อนื่
รวมรายได้

861.67

ปี 2559

ปี 2558

จานวนงิน
ร้ อยละ
(ลบ.)

จานวนงิน
ร้ อยละ
(ลบ.)

35.37 1,240.08

30%

1.40

0.06

132.98

49%

211.62

8.69

423.35

1,074.69
52.02

838.68

21.21

3.56 1,132.29

28.63

137.39

3.47

44.12 1,796.41
2.13 650.15

48.07 2,108.36
17.40 1,534.59

53.31
38.80

13.60

99.99%

293.42

12.05

99.99%

345.44
298.17
651.83
950.00
2,370.13
2370.13
1.34
64.36
2,435.83
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33.18

508.39

11.33

-

-

14.18 1,158.54
12.24 272.63
26.76 469.72
39.00 725.35
-

31.00 1,534.59
7.30
12.57 236.12
19.87 236.12
1.10

38.80

97.30
97.30 3,697.30
0.05
3.20
2.64
36.40
100.00 3,736.90

1.10
98.94 3,880.17
0.09
11.03
0.97
63.83
100.00 3,955.03

0.03
98.11
0.28
1.61
100.00

5.97
5.97
0.03
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1. ลักษณะการประกอบธุรกิจและบริการ
 บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที อาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิ จให้บริ การออกแบบทางวิศวกรรม จัด หาเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ และการก่อสร้างแบบครบวงจร โดยบริ ษทั ฯ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ การรับเหมา
ก่อสร้างโรงงานปิ โตรเคมี รวมทั้งธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุนด้านพลังงาน อสังหาริ มทรัพย์ โรงไฟฟ้ า และปิ โตรเคมี โดย
บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อยที่ ดาเนิ นธุ รกิ จด้านการให้บริ การก่อสร้างงานโยธาและงานสาธารณู ปโภคพื้นฐานคือ บริ ษทั สหการวิศวกร
จากัด ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 60 ปี ในการรับงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริ ษทั เอกชนชั้นนา
บริ ษทั ฯ มีการเข้าร่ วมงานกับผูร้ ับเหมารายอื่นทั้งที่เป็ นผูร้ ับเหมาในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศ เพื่อเข้าร่ วมประกวด
ราคารวมทั้งอามีการเข้าร่ วมจัดตั้งกิจการร่ วมค้า (Joint Venture) หรื อคอนซอร์เตียม (Consortium) เพื่อใช้ในการเข้าประมูลงานและ
ดาเนินโครงการ
บริ ษทั ฯ วางแผนกลยุทธ์การลงทุน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน โดยตั้งเป้ าหมาย
พัฒนาโครงการลงทนต่อเนื่องไม่ต่ากว่า 4 โครงการภายในปี 2562 โดยในระหว่างปี 2558 - 2559 บริ ษทั ฯ มีการลงทุนในหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั อาเซี ยนโปแตชชัยภูมิ จากัด (มหาชน) (“APOT”) ผ่านบริ ษทั ย่อย คือ TRC Investment Limited จานวน 6,300,000 หุ ้น
หรื อร้อยละ 22.46 และ TRC International Limited จานวน 750,000 หุน้ หรื อร้อยละ 2.67 รวมสัดส่ วนการถือหุ ้นใน APOT ร้อยละ
25.13 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (APOT มีทุนชาระแล้วจานวน 2,805,797,300 บาท)
ลักษณะงานที่บริ ษทั ฯ ดาเนินการสามารถแบ่งได้เป็ น 5 ประเภทหลัก คือ
1. งานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) คือ งานที่ลูกค้าจ้างให้บริ ษทั ฯ ออกแบบทางวิศวกรรม งานนี้ เป็ นงานที่
ต้องใช้ความรู ้ทางวิศวกรรมออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งที่มีประสิ ทธิภาพที่สุดให้แก่ลูกค้า
2. งานจัดซื้อ (Procurement) คือ งานการจัดหาวัสดุก่อสร้ างตามที่ ลูกค้าต้องการ มาเพื่อก่ อสร้างและติดตั้งตามแผน
ดาเนินงานที่วางไว้ บริ ษทั ฯ มักได้รับการว่าจ้างให้ดาเนินการงานประเภทนี้พร้อมกับงานก่อสร้าง
3. งานก่ อสร้ าง (Construction) คือ งานก่อสร้างและติดตั้งระบบงานวิศวกรรมหลังจากที่ได้มีการออกแบบทางวิศวกรรม
และจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเรี ยบร้อยแล้ว
4. งานบริหารการก่ อสร้ าง (Construction Management) คือ งานควบคุมการก่อสร้างให้เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
5. งานพัฒนาโครงการและการลงทุน (Project Development and Investment) คือ การแสวงหาโอกาสในการพัฒนา
และลงทุนในโครงการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ
โดยลูกค้าอาจจ้างให้บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการในงานลักษณะเดียว หรื อหลายลักษณะประกอบกัน และบริ ษทั ฯ อาจมีการจ้าง
หรื อดาเนินการรับเหมาช่วงงานบางส่วนของแต่ละโครงการให้กบั ผูร้ ับเหมาช่วงที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องนั้น ๆ เป็ นพิเศษ
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วย ดังนี้
1. ธุรกิจรับเหมาก่ อสร้ างงานวางระบบท่ อ บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ลูกค้า
ส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการกลุ่มธุ รกิ จพลังงานและปิ โตรเคมี ในอดี ตบริ ษทั ฯ จะทางานในส่ วนของระบบท่อจัดจาหน่ ายก๊าซ
ธรรมชาติ (Gas Distribution Pipeline) เป็ นหลัก และได้สงั่ สมประสบการณ์ร่วมทางานกับพันธมิตรต่างประเทศในงานวางระบบท่อ
ก๊าซธรรมชาติบนบกข้ามประเทศ หรื อข้ามจังหวัด (Cross-country pipeline) ซึ่ งเป็ นงานขนาดใหญ่ (ในปี 2548 บริ ษทั ฯ ได้รับ
โครงการท่อก๊าซวังน้อย-แก่งคอยเป็ นโครงการแรกของบริ ษทั ฯ ดาเนินการก่อสร้างโดยกิจการร่ วมค้าซี พีพี-ทีอาร์ ซี เป็ นการร่ วมมือ
ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ไชน่ า ปิ โตรเลียม ไพพ์ไลน์ บู โร) จนกระทัง่ ปั จจุบัน บริ ษทั ฯ สามารถรับงานวางระบบท่อส่ งก๊าซ
ธรรมชาติขนาดใหญ่ได้ดว้ ยตัวเอง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีความเชี่ ยวชาญในงานวางระบบท่ออื่น ๆ ด้วย เช่น ท่อขนส่ งวัตถุดิบ
ทางด้านปิ โตรเคมี ท่อน้ า และท่อน้ ามัน
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2. ธุรกิจรั บเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่ อสร้ างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี บริ ษทั ฯ ประกอบ
ธุ รกิ จรั บ เหมาออกแบบวิศวกรรม จัด หาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และก่ อสร้ างโรงงานแบบครบวงจรให้แ ก่ ผูป้ ระกอบการใน
อุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี
3. ธุรกิจรับเหมาก่ อสร้ างงานโยธาและระบบสาธารณูปโภค ดาเนินการโดยบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด
4. ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการด้านพลังงาน อสังหาริ มทรัพย์ โรงไฟฟ้ า และโรงงาน
ปิ โตรเคมี วัตถุประสงค์เพื่อร่ วมลงทุนระยะยาว และรับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการ
 บริษัท สหการวิศวกร จากัด
บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด (“สหการวิศวกร”) เดิมชื่อ บริ ษทั สหวิศวกรรม ยูไนเต็ดเอ็นจิเนี ยริ่ งส์ จากัด ก่อตั้งในปี 2497
ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง คาประกอบ เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
กิจการของสหการวิศวกร เติบโตอย่างต่อเนื่ องจนกระทัง่ ในปี 2540 สหการวิศวกรประสบปั ญหาทางการเงินและเข้าสู่
แผนฟื้ นฟูกิจการในปี 2543 อย่างไรก็ตาม สหการวิศวกรได้ดาเนิ นการฟื้ นฟูกิจการตามแผนฟื้ นฟูกิจการเป็ นผลสาเร็ จ และศาล
ล้มละลายกลางได้มีคาสัง่ ยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการของสหการวิศวกร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547
ในเดื อนเมษายน 2550 ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของสหการวิศวกรได้ทารายการแลกหุ ้นกับบริ ษทั ที อาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด
(มหาชน) ทาให้สหการวิศวกรเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็ นต้นมา
สหการวิศวกรได้รับการขึ้นทะเบี ยนและได้รับการจัดลาดับชั้นจากหน่วยงานราชการในระดับ 1 และระดับพิเศษหลาย
แห่ง อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรุ งเทพมหานคร กรมชลประทาน การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค กรมการขนส่ งทางน้ าและพณิ ชยนาวี กรมทรัพยากรน้ า การท่าเรื อแห่ งประเทศไทย การเคหะแห่ งชาติ
เป็ นต้น ซึ่งทาให้สหการวิศวกรสามารถเข้าร่ วมประมูลโครงการขนาดใหญ่จากหน่วยงานราชการดังกล่าวได้ ตั้งแต่ปี 2552 สหการ
วิศวกรได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่ งเป็ นการรับรองถึงมาตรฐานในการทางานที่เทียบเท่า
ระบบสากล
ปั จจุบนั บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด มีทุนจดทะเบียน และทุนที่เรี ยกชาระแล้ว 500 ล้านบาท
 บริษัท ทีอาร์ ซี ยูทลิ ติ ี้ จากัด
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยชื่อ บริ ษทั ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ ี จากัด ทุนจดทะเบี ยน 1,000,000 บาท เพื่อ
ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน และมีการลงทุนโครงการแรกคือ โครงการสัมปทานประปา
จากองค์การบริ หารส่วนตาบลตาสิ ทธิ์ ลักษณะโครงการเป็ นการก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปา และบริ หารจัดการขายน้ าประปาให้กบั
อุตสาหกรรมและชุมชนในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จากัด
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด ร่ วมกับ Huayuan Innovative Development (Hong Kong)
Company Limited พันธมิตรจากประเทศจีน ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยชื่อ บริ ษทั เอสเอช ครอสซิ่ งส์ จากัด ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท
เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้ าใต้ดิน งานดันท่อลอด และงานขุดเจาะอุโมงค์
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 บริษัทย่ อยทีส่ าธารณรัฐสุ ลต่ านโอมาน
- TRC Middle East LLC จัดตั้งในปี 2552 เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งเฉพาะกิจ เพื่อรับงานก่อสร้างโครงการ Construction of Flow
Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC ลักษณะงานเป็ นการรับเหมาก่อสร้างท่อย่อยเพื่อขนส่งน้ ามันดิบ โดย
ระยะเวลาตามสัญญาเริ่ มแรกคือ 3 ปี (พฤษภาคม 2552 – เมษายน 2555) และจากการทางานที่เป็ นที่พอใจของลูกค้า ในปี 2555
บริ ษทั ฯ ได้รับการต่ออายุสญ
ั ญา สาหรับงานเพิ่มเติมอีก 2 ปี โครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็ จและได้ส่งมอบงานให้ลูกค้า
เรี ยบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2557
- TRC Engineering LLC จัดตั้งในปี 2554 เพื่อประกอบธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน โดยในปี
2554 ได้รับงานวางท่อน้ ามันดิบจาก PTTEP (Oman) Co., Ltd. ระยะเวลางานสิ้นสุดปี 2555
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมตั ิให้ปิดบริ ษทั TRC Middle
East LLC และบริ ษทั TRC Engineering LLC เนื่ องจากโครงการที่ได้รับจาก Petrogas Rima LLC ของ TRC Middle East LLC ได้
ก่อสร้างแล้วเสร็ จและได้ส่งมอบงานต่อลูกค้าแล้ว และตั้งแต่ปี 2558 บริ ษทั ทั้งสองไม่ได้ดาเนิ นโครงการใด ๆ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ และชาระบัญชีคาดว่าจะเสร็ จสิ้นภายในปี 2561
งานทีอ่ ยู่ระหว่ างก่อสร้ างทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีงานที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ โดยสรุ ปดังนี้

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด
มูลค่ างานทีอ่ ยู่ระหว่ างก่ อสร้ างทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
- บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
ลักษณะ
ชื่อโครงการ
ของการ
ชื่อผู้ว่าจ้ าง
(1)
รับเหมา
st
1. 1 Transmission Pipeline Life
E,P,C บริ ษทั ปตท. จากัด
Extension Project: 28” Recoating
(มหาชน)
Section
2. LNTP for Turnkey Delivery of
E,P,C บริ ษทั อาเซียนโปแตช
APOT Project Package 2. Surface
ชัยภูมิ จากัด (มหาชน)
Processing and Facilities
2.1 Engineering, road subbase and
Temporary site facilities
2.2 Long Lead Equipment for
Processing Plant
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จานวน
โครงการ
8
10
18

มูลค่างานที่เหลือ
(ล้านบาท)
4,634.76
2,077.24
6,712.00

มูลค่ างาน มูลค่ างานทีเ่ หลือ
ระยะเวลาของ
ของบริษัทฯ(2) โดยประมาณ
โครงการ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
3,725.00
1,330.20 ก.พ.58 - ต.ค.61

711.36

239.36

พ.ค.59 - ธ.ค.61

2,310.72

2,310.72

พ.ค.60 - ธ.ค.61

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ลักษณะ
มูลค่ างาน มูลค่ างานทีเ่ หลือ
ระยะเวลาของ
ชื่อโครงการ
ของการ
ชื่อผู้ว่าจ้ าง
ของบริษัทฯ(2) โดยประมาณ
โครงการ
รับเหมา(1)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
3. RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 E,P,C บริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด
492.00
451.26
ก.ย.60 - มิ.ย.62
Back Pressure Steam Turbine and
(มหาชน)
Utilities System
4. BV4.19 PIG Launcher and Receiver E,P,C บริ ษทั ปตท. จากัด
229.28
167.67
ก.ย.60 - พ.ย.61
Installation Project
(มหาชน)
5. Revamp LPG Transfer Pump to
E,P,C บริ ษทั ปตท. จากัด
208.50
54.79
เม.ย.60 - ก.ย.61
Domestic BRP
(มหาชน)
6. Preparation and Refurbishment of
E,P,C บริ ษทั อาเซียนโปแตช
162.40
63.60
ม.ค.59 - ธ.ค.61
Existing Decline
ชัยภูมิ จากัด (มหาชน)
7. โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติไปยัง E,P,C บริ ษทั ปตท. จากัด
59.15
0.30
ม.ค.60 - ธ.ค.60
สถานีบริ การ NGV สมาคมขนส่งทาง
(มหาชน)
บกแห่งประเทศไทย
8. RGC # Sales Gas GSP6 Mixing
E,P,C บริ ษทั ปตท. จากัด
28.15
16.86
ก.ย.60 - พ.ค.61
Header
(มหาชน)
รวมงานในมือทั้งสิ้น 8 โครงการ
7,926.56
4,634.76
- บริษัท สหการวิศวกร จากัด
ชื่อโครงการ

ลักษณะ
ของการ
ชื่อผู้ว่าจ้ าง
(1)
รับเหมา
E,P,C การประปาส่วนภูมิภาค

1. จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุ งขยายการ
ประปาส่วนภูมิภาค เกาะสมุย อาเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะ
ที่ 1 ส่วนที่ 2 (วางท่อส่งน้ าจากอาเภอ
ดอนสัก-ลอดทะเล-เกาะสมุย)
2. จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่ องจักร E,P,C
และอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้าน
กระบวนการผลิตยาเส้นพอง (M-01/2)
(มูลค่างาน 237.21 ล้านบาท และ
15.48 ล้านยูโร)

โรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง
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มูลค่ างาน มูลค่ างานทีเ่ หลือ
ระยะเวลาของ
ของบริษัทฯ(2) โดยประมาณ
โครงการ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
855.23
82.87
ส.ค.58 - เม.ย.61

834.42

32.61

ธ.ค.58 - มิ.ย.61

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

ชื่อโครงการ
3. โครงการถนนศรี นคริ นทร์-ร่ มเกล้า
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ
ถนนศรี นคริ นทร์กบั ถนนกรุ งเทพ
กรี ฑาและก่อสร้างถนนจากถนนศรี
นคริ นทร์ ถึง คลองหัวหมาก
4. โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์

5. โครงการปรับปรุ งถนนประชาร่ วมใจ

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ลักษณะ
ของการ
ชื่อผู้ว่าจ้ าง
(1)
รับเหมา
E,P,C กรุ งเทพมหานคร

E,P,C

E,P,C

กรมทางหลวงชนบท
การไฟฟ้ านครหลวง
การประปานครหลวง
กรุ งเทพมหานคร

445.16
361.85
42.71
367.29

418.89
361.85
40.73
367.29

พ.ค.60 - ส.ค.61
พ.ค.60 - ก.ค.61
พ.ค.60 - ก.ค.61
ก.ย.60 - ก.ย.62

418.79
195.23
9.53

418.79
195.23
9.53

พ.ย.60 - ส.ค.61
ธ.ค.60 - ส.ค.61
ธ.ค.60 - ส.ค.61

E,P,C

การไฟฟ้ านครหลวง
การประปานครหลวง
บริ ษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน)
จังหวัดนครศรี ธรรมราช

98.11

81.39

พ.ค.60 - มิ.ย.61

E,P,C

การประปาส่วนภูมิภาค

47.80

33.22

ก.ค.60 - มี.ค.61

E,P,C

บริ ษทั จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าภาค
ตะวันออก จากัด
(มหาชน)
โรงเรี ยนอนุบาลวัด
พรพระร่ วง

15.42

0.42

ก.ย.60 - ม.ค.61

– ถนนมิตรไมตรี

6. โครงการปรับปรุ งเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติเข้าที่ทาการอุทยาน
แห่งชาติขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้
7. งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าท้องเนียน
และวางท่อจ่ายน้ า
8. โครงการวางท่อแยกจ่ายน้ าดิบ

มูลค่ างาน มูลค่ างานทีเ่ หลือ
ระยะเวลาของ
ของบริษัทฯ(2) โดยประมาณ
โครงการ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
826.85
15.23
ก.ค.58 - ม.ค.61

9. งานก่อสร้างอาคารเรี ยน โรงเรี ยน
E,P,C
15.34
15.34
ธ.ค.60 - ธ.ค.61
อนุบาลวัดพรพระร่ วง คสล.๒ ชั้น
(แบบพิเศษ)
10. ปรับพื้นที่ ถมดินและบดอัดพร้อม
E,P,C บริ ษทั อมตะจัดจาหน่าย
12.00
3.85
ก.พ.60 - ก.พ.61
กาแพงกันดิน
ก๊าซธรรมชาติ จากัด
รวมงานในมือทั้งสิ้น 10 โครงการ
4,545.73
2,077.24
หมายเหตุ:
(1) E = Engineering (งานวิศวกรรม) P = Procurement (งานจัดซื้อ) C = Construction (งานก่อสร้าง)
(2) มูลค่างานที่เหลือของโครงการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ คานวณเป็ นเงินบาทที่อตั ราแลกเปลี่ยน 39.3938 บาทต่อยูโร
และ 32.8472 บาทต่อเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

2. การตลาดและการแข่ งขัน
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
กลยุทธ์การแข่งขันของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
1. การควบคุ มคุ ณ ภาพของงาน บริ ษ ัท ฯ มี น โยบายที่ จ ะควบคุ มงานให้มี คุณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ กาหนด และ
ส่งงานให้ตรงตามกาหนดเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า
2. ชื่ อเสี ยงและประสบการณ์ ของกลุ่มวิศวกรผู้บริ หาร ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการบริ หารงานในธุ รกิ จรับเหมา
ก่อสร้างมายาวนาน โดยกลุ่มผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ล้วนมีความรู ้และประสบการณ์การทางานภาคปฏิบตั ิในงานวิศวกรรมมากกว่า
20 ปี และมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ ทาให้สามารถมีส่วนช่วยตรวจสอบดูแลการทางานของวิศวกรระดับ
ผูจ้ ดั การโครงการอีกต่อหนึ่ง
3. ผลงานในอดีต ด้วยคุณภาพของผลงานและบริ การในอดีตที่ได้รับมอบหมายในงานโครงการจานวนมาก ประกอบกับ
ความสาเร็ จในการรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้งในงานวางระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ งานก่อสร้างโรงงานใน
อุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี ในลักษณะ Turn-key และการขยายธุ รกิจเข้าสู่ ธุรกิจต่างประเทศ ทาให้ลูกค้าจานวนมากให้
ความเชื่อถือและไว้วางใจ มีการใช้บริ การของบริ ษทั ฯ ในโครงการอื่น ๆ รวมทั้งได้แนะนาต่อไปยังลูกค้าอื่น ๆ ด้วย
4. ความสามารถของบุคลากร บริ ษทั ฯ มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ดาเนินการอยูจ่ านวนมากทาให้สามารถ
ให้บริ การกับลูกค้าได้อย่างมี คุณภาพ โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ จะรั กษาพนักงานที่ มีศักยภาพและสนับสนุ นให้พนักงานมี การ
ฝึ กอบรมอยูอ่ ย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทางาน
5. การร่ วมมือกับพันธมิตร เพื่อเสริ มศักยภาพในการเข้าแข่งขันประมูลงานและดาเนิ นงานโครงการขนาดใหญ่ บริ ษทั ฯ
มีการร่ วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น การร่ วมมือกับพันธมิตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในงานท่อ
ส่ งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค การว่าจ้างเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในงานก่อสร้างโรงงานปิ โตรเคมี เป็ นต้น
กลยุทธ์ ด้านการตลาด
กลยุทธ์ดา้ นการตลาดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
1. การรักษาฐานลูกค้ าภายในประเทศ บริ ษทั ฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็ นอันดับหนึ่งในด้านการเป็ นผูร้ ับเหมาก่อสร้างด้าน
การวางระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ โดยได้รับความไว้วางใจของลูกค้ารายใหญ่ในประเทศ เช่น บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ในเครื อปตท. บริ ษทั ฯ เน้นการควบคุมคุณภาพของงานตามระบบ ISO ที่ทางบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด ได้รับ
การรับรองมาตั้งแต่ปี 2550 และ 2552 ตามลาดับ และการส่งมอบงานที่ตรงเวลา
2. การขยายบริการด้ านงานก่ อสร้ างทีม่ กี ระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ทางด้ านปิ โตรเคมีหรือพลังงานทดแทน จากนโยบาย
และยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ บริ ษทั ฯ ได้สะสมประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงงาน
ที่ มีกระบวนการผลิตพลังงานทดแทน เช่น โรงงานผลิตไบโอเอทานอล และไบโอดี เซล โดยได้มีการส่ งมอบงานไปแล้วหลาย
โครงการ ปั จจุ บนั กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความพร้อมทั้งที มวิศวกรด้านงานออกแบบวิศวกรรมและที มก่ อสร้ างที่ มีความชานาญในการ
ก่อสร้างกระบวนการผลิตดังกล่าว ก่อให้เกิดโอกาสในการนาเสนองานและขยายการบริ การให้แก่ลูกค้า
3. การขยายฐานลูกค้ าใหม่ บริ ษทั ฯ ได้พฒั นารู ปแบบการให้บริ การแบบครบวงจรในหลากหลายประเภท เช่น
- Engineering + Procurement + Construction (EPC)
- Engineering + Procurement + Construction + Commissioning (EPCC) และ
- Engineering + Procurement + Construction + Finance (EPCF)
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

รวมไปถึง Operation and Maintenance (O&M) ทั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น มี
โอกาสนาเสนองานให้แก่กลุ่มลูกค้าใหม่ท้ งั ในประเทศและประเทศใกล้เคียง เพื่อรองรับการเปิ ดตลาดเสรี ของกลุ่มประเทศ AEC
4. การสร้ างเครื อข่ ายพันธมิตรธุ รกิจ เพื่อเสริ มศักยภาพในการรับงานจากกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการแสวงหาและสร้ างเครื อข่ายพันธมิ ตรทางธุ รกิ จอยู่ในทุ กโอกาส มี การผนึ กกาลังกับพันธมิ ตรจากสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และอื่น ๆ เพื่อรองรับงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อเสริ มศักยภาพทางด้านการตลาดและการให้บริ การแบบครบวงจร
5. การเพิ่มความพึงพอใจให้ กลุ่มลูกค้ า บริ ษทั ฯ มีนโยบายและได้ดาเนิ นการเรื่ องการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
เป็ นระยะ ๆ ตลอดการดาเนินการโครงการ และมีการนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการบริ การเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจ เกิดความยินดีที่จะบอกต่อ และ/หรื อเลือกใช้บริ การของบริ ษทั ฯ อีก
6. การรักษาชื่อเสียงบริษัทฯ ด้วยผลงานและการบริ หารงานโดยกลุ่มผูบ้ ริ หารที่มีความสามารถในการบริ หารงานธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างมายาวนานทาให้บริ ษทั ฯ มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ ยอมรับอย่างกว้างขวาง บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล Outstanding Company
Performance Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2556 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาชื่อเสี ยงให้ยงั่ ยืน
ด้วยการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ดาเนิ นการอยู่ และรักษาพนักงานที่มีศกั ยภาพ ให้ได้รับ
ความสุขจากการปฏิบตั ิงานเพื่อก่อให้เกิดงานบริ การที่มีประสิ ทธิผลต่อกลุ่มลูกค้า และเกิดประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม
สภาพการแข่ งขัน
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือ การรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อขนส่ งผลิตภัณฑ์ดา้ นปิ โตรเลียมและรับออกแบบติดตั้ง
เครื่ องจักรสาหรับกระบวนการผลิตต่าง ๆ บริ ษทั ฯ ได้สร้างเครื อข่ายพันธมิตรและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจทาให้บริ ษทั ฯ ได้
เข้าร่ วมประมูลงานขนาดใหญ่ที่ตอ้ งการความเชี่ ยวชาญสู ง แต่อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2559 - 2560 ที่ ผ่านมาการประมูลงาน
ขนาดใหญ่มีการแข่งขันทวีความรุ นแรงมากขึ้นทั้งจานวนคู่แข่งขันและการต่อสูท้ างด้านราคาส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถชนะการ
ประมูลบางโครงการตามที่คาดหวัง
ส่ ว นการรั บ เหมาก่ อ สร้ า งโรงงานในอุ ต สาหกรรมพลัง งานและปิ โตรเคมี น้ ั น กลุ่ ม บริ ษัท ฯ ได้พ ัฒ นารู ป แบบ
การให้บ ริ การเป็ นลักษณะ Turn-key ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า อย่า งครบวงจร ตั้ง แต่ ง านด้า นวิศ วกรรม จัด ซื้ อ
จัดจ้าง ก่อสร้าง จนกระทัง่ ส่งมอบโครงการที่มีประสิ ทธิภาพและเป็ นไปตามข้อกาหนดของลูกค้า
ส่ วนธุ รกิ จการรับเหมาก่ อสร้างงานโยธา และงานสาธารณู ปโภคพื้นฐาน อาทิ เช่น งานถนน งานสะพานนั้น มีคู่แข่งใน
ประเทศเป็ นจานวนมาก บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด ซึ่ งได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นผูร้ ับเหมาชั้น 1 กับ
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนหลายแห่งเป็ นผูร้ ับงานด้านนี้ โดยใช้วธิ ีพิจารณาคัดเลือกเข้าร่ วมงานโครงการที่ทางบริ ษทั ฯ มี
ความชานาญให้ผลตอบแทนดี หากเป็ นกรณี โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ทางบริ ษทั ฯ จะเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้วยการร่ วมมือกับกลุ่มพันธมิตรต่างชาติ ที่มีชื่อเสี ยงและมากไปด้วยประสบการณ์ ทั้งนี้ จะทาให้สามารถรับงานขนาดใหญ่
และงานเฉพาะทางได้เป็ นอย่างดี
ลักษณะลูกค้ า และกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
สาหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และติดตั้งระบบวิศวกรรมในอุตสาหกรรมพลังงาน
และปิ โตรเคมี กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายส่ วนใหญ่จะเป็ นรัฐวิสาหกิ จ หน่ วยงานราชการ และบริ ษทั เอกชนที่ อยู่ในธุ รกิ จเกี่ ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปิ โตรเคมี โรงไฟฟ้ า และบริ ษทั ที่มีฐานการผลิตอยูใ่ นนิ คมอุตสาหกรรมที่มีการใช้ก๊าซเป็ นเชื้อเพลิงใน
การผลิต โดยมีกลุ่มบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) เป็ นลูกค้ารายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
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ส่ วนธุ รกิ จรั บเหมาก่ อสร้ างงานโยธาและระบบสาธารณู ปโภค กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายคื อ หน่ วยงานราชการของรั ฐ ซึ่ ง
ให้บริ การประชาชนทางด้านสาธารณู ปโภคพื้นฐาน เช่ น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย สานักงานกรุ งเทพมหานคร เป็ นต้น รวมถึงบริ ษทั ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ พลังงาน และปิ โตรเคมี
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ ม
ภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจพลังงาน
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.8 เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.3 ในปี ก่อน โดยปั จจัยสนับสนุนจากการ
ขยายตัวของการส่งออกสิ นค้า การขยายตัวต่อเนื่องของการบริ โภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐบาล และการลงทุน รวมทั้งในส่ วน
การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรมที่ ขยายตัวในเกณฑ์สูง ด้านการขนส่ งและการคมนาคมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง
ในขณะที่ราคาในการก่อสร้างปรับตัวลดลง ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานว่า
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6-4.6 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
(1) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของเศรษฐกิจโลกยังเป็ นปั จจัยสนับสนุนภาคส่งออกอย่างต่อเนื่อง
(2) แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มเร่ งตัวขึ้น
(3) การปรับตัวดีข้ ึนของการลงทุนภาคเอกชน
(4) สาขาเศรษฐกิจสาคัญมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่องจากปี ก่อน
(5) การปรับตัวดีข้ ึนของการจ้างงานและฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ
ในขณะที่มาตรการดูแลเกษตรกรและผูม้ ีรายได้นอ้ ยยังคงเป็ นปั จจัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่ งออก
สิ นค้าจะขยายตัวร้อยละ 5.0 การบริ โภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.1 และร้อยละ 5.5 ตามลาดับ
กลไกในขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ มี ค วามเจริ ญ และพัฒ นา ประการหนึ่ ง มาจากพลัง งาน พลัง งานเป็ น
ปั จจัย พื้นฐานในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน และเป็ นปั จจัยพื้น ฐานการผลิ ตในภาคอุต สาหกรรม
เกษตรกรรม แรงงาน สังคม ตลอดจนภาคครัวเรื อนล้วนต้องพึ่งพาพลังงานด้วยกันทั้งสิ้ น กระทรวงพลังงานได้กาหนดนโยบาย
พลังงาน 4.0 เพื่อขับเคลื่ อนแรงสนับสนุ นเศรษฐกิ จ ภายใต้หลักการสาคัญคื อ การยกระดับประสิ ทธิ ภาพของระบบพลังงานใน
ปั จจุบนั และนานวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนา ซึ่ งต้องครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต จัดหา แปรรู ป ไปจนถึงการใช้
โดยแบ่งตามประเภทพลังงาน ได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้ า ในแนวทางการพัฒนาด้านน้ ามันเชื้อเพลิงนั้นได้ให้
หลักสาคัญความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีแผนจะพัฒนาระบบท่อให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและความมัน่ คงในการ
ขนส่ งน้ ามัน ซึ่ งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ งน้ ามันทางรถยนต์ และทาให้โครงสร้างราคาขายปลีกน้ ามันในต่างจังหวัดใกล้เคียงกับ
ราคาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมากขึ้น
ความต้ องการและการใช้ พลังงาน
ตามรายงานการของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน พบว่าความต้องการการใช้พลังงาน
เชิงพาณิ ชย์ข้ นั ต้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 อยูท่ ี่ระดับ 2,137 พันบาร์ เรล เทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ
1.5 โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติ มีสดั ส่วนการใช้สูงสุดคิดเป็ นร้อยละ 42 มีการใช้ลดลงจากปี ก่อนที่อยูท่ ี่ระดับร้อยละ 43 การใช้น้ ามัน
มีสัดส่ วนการใช้รองลงมาคิดเป็ นร้อยละ 38 เท่ากับในปี ที่ผ่านมา มีการใช้ถ่านหิ นนาเข้าเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 14 นอกจากนั้นการใช้
ลิกไนต์ และไฟฟ้ าพลังน้ า/ไฟฟ้ านาเข้า มีสดั ส่วนการใช้เทียบเท่ากับปี ก่อน ดังนี้
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สัดส่ วนการใช้ พลังงานเชิงพาณิชย์ ข้นั ต้ น

ที่ มา: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
สาหรับการผลิตพลังงานเชิงพาณิ ชย์ข้ นั ต้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 อยูท่ ี่ระดับ 963 พันบาร์ เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ
ต่อวัน ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 6.0 เป็ นการผลิตก๊าซธรรมชาติร้อยละ 66 อย่างไรก็ตามก๊าซธรรมชาติเป็ นแหล่งพลังงานที่ ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด ดังนี้
สัดส่ วนการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ ข้นั ต้ น

ที่ มา: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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แนวโน้ ม
คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ (กพช.) เห็นชอบแผนระบบรับส่ งและแผน
โครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ เพื่อความมัน่ คงของโครงการลงทุนในส่ วนที่ 1 ทั้ง 3 ระยะ โดยมีบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
เป็ นผูด้ าเนินโครงการ เพื่อสร้างความมัน่ คงและรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ที่ มา: http://www.dmf.go.th/publication/Gas%20Plan%20_Final_Publish.pdf
ปลายปี 2560 ทางคณะกรรมการของบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) มีมติอนุมตั ิแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2561 - 2565)
วงเงินรวม 341,962 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ธุรกิจ
2561
2562
2563
2564
2565
รวม
ร้ อยละ
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
3,854
2,463
1,759
1,676
1,040 10,792
3%
ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
26,049 17,841
5,819
6,437
755 56,901
17%
ธุรกิจน้ ามันและการค้าระหว่างประเทศ
12,169
71
6
6
6 12,258
3%
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
21,033
4
4
4
5 21,050
7%
สานักงานใหญ่และอื่น ๆ
7,038
3,532
4,142
4,259
3,789 22,760
6%
การร่ วมทุนและการลงทุนในบริ ษทั ที่ปตท.
176,470 21,969 10,771
8,987
4 218,201
64%
ถือหุน้ ร้อยละ 100
รวม
246,613 45,880 22,501 21,369
5,599 341,962 100%
ที่ มา : ข่ าวที่ บริ ษัท ปตท.จากัด (มหาชน) รายงานต่ อตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย วันที่ 22 ธันวาคม 2560
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จากแผนการลงทุนระยะ 5 ปี โดยเป็ นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจน้ ามันซึ่ งเป็ นธุรกิจหลักของ
ปตท. โดยมีการลงทุนหลัก ได้แก่ ระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ และพัฒนาสถานี บริ การ การร่ วมทุนและการลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่
ปตท. ถือหุ ้นร้อยละ 100 อาทิ การลงทุนในการขยายความสามารถในการนาาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อรองรับความ
ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในประเทศ นอกจากนี้การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) ก็ยงั คงเป็ นอีกปั จจัยที่ส่งผลต่อเนื่ องให้การขยายตัวในความต้องการด้านพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซี ยนขยายตัวเพิ่มขึ้น
ผลจากนโยบายส่ งเสริ มความร่ วมมื อระหว่างสมาชิ กอาเซี ยนในด้านพลังงาน รวมทั้งประเทศสมาชิ กได้ให้ความสาคัญกับการ
ผลักดันการดาเนิ นการโครงการเชื่อมโยงท่อส่ งก๊าซธรรมชาติอาเซี ยน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) และโครงการ
เชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้ าอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG) อย่างเป็ นรู ปธรรม นอกจากนี้ ยงั ได้มีการลงนามข้อตกลงการเชื่อมโยง
ท่อก๊าซธรรมชาติต้ งั แต่ปี 2545 และต่อมาได้รวมถึงการเชื่อมโยงท่อก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยมีเป้ าหมายเพื่อสร้างระบบท่อส่ง
ก๊าซระหว่างกัน และส่งเสริ มการค้าก๊าซเสรี ดว้ ยความปลอดภัยผ่านระบบเครื อข่ายนี้ และมีแผนที่จะเพิ่มจานวนท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) ให้ได้อย่างน้อย 1 โครงการภายในปี 2563 เพื่อรองรับปริ มาณก๊าซที่จะเพิ่มขึ้นตามความต้องการจากโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เชื่อมต่อกัน ย่อมทาให้สามารถซื้ อขายพลังงานข้ามประเทศได้อย่างสะดวกมากขึ้น จะเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการลงทุนในธุรกิ จ
พลังงานตามมาอย่างมาก ตลอดจนเสริ มความมัน่ คง ด้านพลังงานในภูมิภาคอีกด้วย ประกอบกับการเปิ ดเสรี ทางการค้าระหว่าง
ประเทศสมาชิก ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริ การ ตลอดจนการลงทุนและแรงงานได้อย่างเสรี มากขึ้น เป็ นโอกาสที่ดีที่จะ
ช่วยเพิ่มช่องทางในการขยายการลงทุนในรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติภายในประเทศและขยายไปยัง
ประเทศสมาชิก
(หน่วย : ล้านบาท)

ที่ มา: http://ptt.listedcompany.com/misc/PRESN/20171115-ptt-am-3q2017-02.pdf
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จากปั จจัยข้างต้นทางด้านพลังงานและความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่มนั่ คงในระยะยาว ประกอบกับแผนการลงทุนที่
ชัดเจน ทาให้เห็นว่าโอกาสงานในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างด้านงานวางระบบท่อยังมีแนวโน้มที่ดี โดยบริ ษทั ฯ ได้ติดตามเพื่อ
เข้าร่ วมประมูลงานโครงการอย่างสม่าเสมอ
ในส่วนของพลังงานไฟฟ้ า ซึ่งเป็ นหัวใจสาคัญด้านการผลิตสิ นค้าและบริ การ อีกทั้งความต้องการใช้ไฟฟ้ าในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่ อย ๆ แต่ละประเทศจึงต้องเพิม่ ความสามารถในการผลิตไฟฟ้ า เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมในการจัดหาพลังงานไฟฟ้ าอย่างเพียงพอและมีตน้ ทุนที่สามารถแข่งขันได้ โดยโครงการเชื่อมโยงระบบสายส่ งไฟฟ้ าอาเซี ยน
หรื อ ASEAN Power Grid เป็ นหนึ่ งในวิสัยทัศน์อาเซี ยน 2563 มีการศึ กษาและคัดเลือกโครงการเชื่ อมโยงระบบสายส่ งไฟฟ้ า
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เริ่ มจากการดาเนิ นการในกรอบสัญญาแบบทวิภาคี เชื่ อมโยงระบบส่ งเพื่อแลกเปลี่ยนซื้ อขายไฟฟ้ า
ระหว่าง 2 ประเทศ จากนั้นจึงจะค่อย ๆ ขยายเป็ นการเชื่อมโยงในระหว่างกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และท้ายที่สุดจะเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้ าของทุกประเทศในอาเซียนเข้าด้วยกัน
ดังรู ปด้านล่าง สาหรับโครงการเชื่ อมโยงระบบส่ งของประเทศไทยที่ แล้วเสร็ จและมีการแลกเปลี่ยนซื้ อขายไฟฟ้ าแล้ว
ประกอบด้วยระบบสายส่งไฟฟ้ าเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และระบบ
สายส่ง

ที่ มา: https://www.tcijthai.com/news/2012/21/archived/1017
โดยโครงการเชื่อมโยงระบบส่ งของประเทศไทยที่แล้วเสร็ จและมีการแลกเปลี่ยนซื้ อขายไฟฟ้ าแล้ว ประกอบด้วยระบบ
สายส่งไฟฟ้ าเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และระบบสายส่งไฟฟ้ าเชื่อมโยง
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ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซี ย ส่ วนการเชื่ อมโยงระบบสายส่ งไฟฟ้ าอื่ น ๆ ของอาเซี ยน ส่ วนใหญ่ยงั อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการก่อสร้าง ส่วนแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (พีดีพี 2015) ฉบับปั จจุบนั ซึ่ งถูกใช้งานมา
กว่า 2 ปี มีหลายปั จจัยที่เข้ามากระทบให้ความต้องการใช้ไฟฟ้ าเบี่ยงเบนไปจากสมมติฐานเดิม โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เปลี่ย นแปลง
รวดเร็ วในยุค Disruptive Technology ที่มีอิทธิ พลต่อทิศทางการใช้ไฟฟ้ าในอนาคต ทั้งการส่ งเสริ มยานยนต์ไฟฟ้ า (EV) และการ
ติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์ รูฟท็อป) ซึ่ งจะส่ งผลให้ประชาชนและภาคเอกชนหันไปผลิตไฟฟ้ าใช้
เองมากขึ้น

ที่ มา: http://www.thansettakij.com/content/226193
นอกจากนี้ ยังมีโครงการเชื่ อมโยงท่อก๊าซธรรมชาติ ระหว่างอาเซี ยน ที่ ได้มีการลงนามข้อตกลงการเชื่ อมโยงท่ อก๊าซ
ธรรมชาติไปแล้วตั้งแต่ปี 2545 รวมถึงการเชื่อมโยงท่อก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ด้วย โดยมีเป้ าหมายเพื่อสร้างระบบท่อส่ งก๊าซ
ระหว่างกัน และส่ งเสริ มการค้าก๊าซเสรี ดว้ ยความปลอดภัยผ่านระบบเครื อข่ายนี้ ปั จจุบนั มีสถานี ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ มี
ถังเก็บและสามารถเปลี่ยนของเหลวให้เป็ นก๊าซตามชายฝั่ ง 4 แห่ ง รองรับได้ประมาณ 17.8 ล้านตัน คณะมนตรี อาเซี ยนด้าน
ปิ โตรเลียม มีแผนจะเพิ่มจานวนท่อส่ งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้ได้อย่างน้อย 1 โครงการ ภายในปี 2563 เพื่อรองรับปริ มาณ
ก๊าซที่จะเพิ่มขึ้นตามความต้องการ โดยประเมินว่ายอดการใช้ก๊าซของกลุ่มประเทศอาเซียน จะเพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 23,000 ล้านคิวบิก
ฟุตต่อวันในปี 2578
หากมองโอกาสการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงสามารถขยายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่ อง จะเห็นได้จากการ
ที่ภาครัฐเร่ งเบิ ก - จ่ายงบประมาณ เพื่อผลักดันให้เกิ ดความต่อเนื่ องในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านสาธารณู ปโภค ด้าน
คมนาคมขนส่งภายในประเทศและขยายการเชื่อมโยงไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็ นไปตามนโยบายการส่ งเสริ มความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิ กอาเซี ยน ซึ่ งก่อให้เกิ ดการเชื่อมโยงกันในด้านต่าง ๆ พร้อมรับกับการเปิ ดเสรี ทางการค้า เพื่อแสดงความ
มุ่งมัน่ ในการรวมตัวกันเป็ นหนึ่ งเดียว และมีเป้ าหมายส่ งเสริ มอาเซี ยนให้เป็ นตลาดและฐานการผลิตเดี ยวกัน สามารถเคลื่อนย้าย
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สิ นค้า ธุรกิจ บริ การ การลงทุน แรงงานฝี มือ และเงินลงทุนอย่างเสรี จะเห็นได้จากประเทศสมาชิกในหลายประเทศเริ่ มจัดทาแผน
รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ การปรับปรุ งกฎหมายและระเบียบในด้านการค้า การลงทุน รวมทั้งการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และการคมนาคม จัดทาโซนนิ่งเขตอุตสาหกรรมและเขตทาการเกษตร รวมทั้งการเตรี ยมความพร้อมเรื่ อง
คน แรงงาน และการศึกษา เพื่อรองรับความเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวหลังการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภาคอุตสาหกรรมก่ อสร้ าง
ธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งมี สัด ส่ ว นเฉลี่ ย เป็ น 8.5% ของผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมในประเทศ ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การจ้า งงานและ
มี ค วามเชื่ อ มโยงกับ อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งหลากหลาย โดยประเภทงานก่ อ สร้ า งในประเทศ แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท
คื อ งานก่ อ สร้ า งของภาครั ฐ และงานก่ อ สร้ า งของภาคเอกชน โดยมู ล ค่ า การลงทุ น มี สั ด ส่ ว นเฉลี่ ย 55:45 นอกเหนื อ จาก
งานก่ อ สร้ า งในประเทศ ผู ้รั บ เหมาก่ อ สร้ า งในไทยยัง ขยายฐานลู ก ค้า ออกไปรั บ งานในต่ า งประเทศ ซึ่ งปั จ จุ บั น เน้ น
รั บ งานก่ อ สร้ า งในกลุ่ ม ประเทศเพื่ อ นบ้ า น โดยเฉพาะราชอาณาจัก รกัม พู ช า สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) และสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา เนื่ องจากประเทศเหล่านี้ อยูใ่ นช่วงของการเร่ งพัฒนา มีการขยายลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ โดยอาศัยการมีพนั ธมิตรทางธุรกิจกับผูป้ ระกอบการในประเทศนั้นๆ
ประเภท
งานก่อสร้ างของภาครัฐ
งานก่อสร้ างของภาคเอกชน
ลักษณะงานก่อสร้าง
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นงานก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐาน งานก่อสร้างกระจุกตัวในกลุ่มที่อยู่อาศัย รองลงมา
ขนาดใหญ่ที่ตอ้ งอาศัยความชานาญ เช่ น โครงข่าย เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม เช่น ห้าง
ถนน
สรรพสิ นค้า
เกณฑ์การรับรู ้รายได้
ค่าก่อสร้างปรับตามค่า K ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่ช่วย ค่าก่อ สร้ างในโครงการภาคเอกชนมักผันแปรตาม
ลดความ เสี่ ยงจากความผันผวนของค่าก่อสร้าง ณ ต้นทุนการก่ อ สร้ างในตลาด ถ้าราคาวัสดุก่อ สร้ า ง
วันที่เ บิกจ่ายงวด งานเทียบกับช่ วงที่เปิ ดประกวด ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ตกลงรับงาน ผูร้ ับเหมาต้องรับ
ราคา ทั้งนี้ หากค่า K ปรับเพิ่ม มากกว่า 4% ผูร้ ับเหมา ความเสี่ ยงเองทั้งหมด แต่หากราคาวัสดุก่อสร้างปรับ
จะได้รับค่าชดเชย แต่ถา้ ลดลง มากกว่า 4% ผูร้ ับเหมา ลดลง ผูร้ ับเหมาจะได้กาไรมากขึ้น
จะต้องคืนเงินชดเชยค่า K ให้แก่รัฐ
การคัดเลือกผูร้ ับเหมา เปิ ดประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
 งานก่ อ สร้ า งทั่ว ไปไม่ มี ร ะบบการคัด เลื อ กที่
แน่นอน มักจ้างผูร้ ับเหมาที่คนุ ้ เคย
 งานก่ อ สร้ า งโครงการขนาดใหญ่ใ ช้วิธี ก ารเปิ ด
ประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผูร้ ับเหมา ซึ่ งอาจใช้วิธี
ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อยืน่ ซองเอกสาร
ผลตอบแทน
Margin ค่อนข้างต่า
Margin สู งกว่างานภาครัฐ
แหล่งเงินทุน
งบประมาณของรั ฐ เงิ น ทุ น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ เงิ น กู้ เงิ น ทุ น หรื อ เงิ น กู้ข องเจ้า ของโครงการ (รวมการ
การร่ วมทุน ระหว่างรัฐกับเอกชน (Public Private ระดมทุนจากหุน้ สามัญและหุน้ กู)้
Partnership: PPP) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure fund)
ที่มา: https://www.krungsri.com/bank/getmedia/0c1192bb-680c-4910-af61-2a4f6fc0f582/IO_Construction_Contractor_ 2017_TH.aspx
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การลงทุนในภาคก่อสร้างของไทยในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ค่อนข้างผันผวน เนื่ องจากปั ญหาการเมืองภายในประเทศที่มีอย่าง
ต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล มีผลให้การผลักดันโครงการลงทุนก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐขาดความต่อเนื่ อง และมีผล
ต่อความเชื่อมัน่ และการตัดสิ นใจลงทุนของภาคเอกชน
แต่อย่างไรก็ตาม งานก่อสร้างโดยรวมพลิกกลับมาขยายตัวอีกครั้งตามการลงทุนของรัฐบาลเพื่อหวังกระตุน้ เศรษฐกิจไทย
โดยในปี 2558 พบว่ามีมูลค่างานก่อสร้าง 1,158.9 ล้านบาท เติบโต 11.6% YoY เป็ นผลจากการเร่ งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
อาทิ โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมโครงข่ายถนน และโครงการปรับปรุ งอาคารของหน่วยงานราชการ รวมทั้งมีโครงการก่อสร้างเมกะ
โปรเจกต์ที่เริ่ มเข้าสู่ข้ นั ตอนการก่อสร้างอย่างโครงการรถไฟฟ้ าสายต่างๆ และในปี 2559 มูลค่างานก่อสร้างก็ยงั คงอยูใ่ นระดับสูง อยู่
ที่ 1,224.3 ล้านบาท ขยายตัว 5.6% YoY
2017F
2018F
2019F
Construction 2013
2014
2015
2016
Worse
Best
Worse
Best
Worse
Best
Total Construction
(THB, bn)
1,052.2 1,038.5 1,158.9 1,224.3 1,311.0 1,330.0 1,442.0 1,477.0 1,595.0 1,633.0
Growth (%)
1.5
-1.3
11.6
5.6
7.0
8.6
9.2
11.9
9.3
11.9
Public Construction
(THB, bn)
497.1
494.6
629.6
701.1
785.0
799.0
903.0
927.0 1,034.0 1,061.0
Growth (%)
-3.0
-0.5
27.3
11.4
12.0
14.0
14.0
17.0
13.0
16.0
Private Construction
(THB, bn)
555.1
543.9
529.4
523.2
526.0
531.0
539.0
550.0
561.0
572.0
Growth (%)
6.0
-2.0
-2.7
-1.2
0.5
1.5
2.0
4.0
3.0
5.0
ที่มา: https://www.krungsri.com/bank/getmedia/0c1192bb-680c-4910-af61-2a4f6fc0f582/IO_Construction_Contractor_ 2017_TH.aspx

แนวโน้มงานก่อสร้างภาครัฐในช่วงปี 2561 - 2562 จะขยายตัวตามความคืบหน้าของเมกะโปรเจกต์ โดยคาดว่ามูลค่า
ก่อสร้ างภาครั ฐจะเติ บโตราวร้อยละ 13 - 16 ต่อปี มี มูลค่าก่ อสร้ างรวมสองปี ราว 1.9 ล้านล้านบาท ทาให้กลุ่มผูร้ ั บเหมา
รายใหญ่สามารถสะสม Backlog ได้ต่อเนื่ อง และผูร้ ับเหมารายย่อยก็จะได้การรับเหมาช่วง (Sub-contract) ต่อจากรายใหญ่ และยัง
ได้รับผลดี จากการที่ ภาครัฐแบ่งสัญญาเมกะโปรเจกต์หลายโครงการออกเป็ นสัญญาย่อย ๆ อีกด้วย ส่ วนงานก่อสร้างภาคเอกชน
ในช่วงปี 2561 - 2562 คาดว่าจะขยายตัวราวร้อยละ 2 - 4 ต่อปี โดยมีปัจจัยบวกหนุนจากงานก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งคาดว่าจะทยอย
ขยับดีข้ ึนในปี 2561
โอกาสรั บ งานก่ อ สร้ างในประเทศเพื่อ นบ้า นยังเติ บ โตต่ อเนื่ อ ง คาดในกลุ่ มประเทศ CLM (ราชอาณาจักรกัม พูช า
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา) ยัง เร่ งขยายการลงทุ น
ในโครงสร้ างพื้ นฐานและสิ่ ง อานวยความสะดวกต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะพื้ นที่ ใ นเมื องและเขตเศรษฐกิ จ พิเ ศษที่ ก าลัง เติ บ โตสู ง
จากการเร่ งขยายการลงทุนของภาคธุ รกิ จและการท่ องเที่ ยว จึ งเป็ นโอกาสแก่ ผูร้ ั บเหมาไทยที่ จะเข้าไปขยายฐานตลาดก่อสร้ าง
เนื่องจากมีความได้เปรี ยบจากการมีชายแดนติดต่อกัน ทาให้สะดวกต่อการขนส่งวัสดุก่อสร้างและเครื่ องมือ/เครื่ องจักรสาหรับใช้ใน
งานก่อสร้าง
 สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา รัฐบาลเมียนมายังลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่อง อีกทั้งการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์
กลับมาฟื้ นตัว โดยเฉพาะที่อยูอ่ าศัยและพาณิ ชยกรรม ทาให้เป็ นโอกาสของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไทย
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ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า คาดมี ก ารเดิ น หน้า ลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานและยัง มี ง านก่ อ สร้ า งโครงการต่ อ เนื่ อ ง
ในกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์ แม้สญ
ั ญาณการลงทุนจะไม่ขยายตัวสูง เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงก่อนหน้า
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) คาดว่ า จะมี ก ารขยายการลงทุ น โครงข่ า ยคมนาคม
ขนาดใหญ่ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะโครงการที่ ร่ ว มลงทุ น ระหว่า งประเทศ จากที่ ก่ อ นหน้า นี้ มี โ ครงการโรงไฟฟ้ า
ค่อนข้างมาก
Total Value of
Countries
Investment Projects
Investment Time Period
(USD, m)
- Transport development master plan (air, road, rail and marine)
22,000
2014 - 2030
Myanmar - HAGL Myanmar center (mixed-use project)
550
2015 - 2018
- The junction city in Yangon (mixed-use project)
300
2016 - 2019
- Luxury hotel (Guangzhou R&F properties), Phnom Penh
3,000
2017 - 2020
Cambodia - Phnom Penh–Sihanoukville highway corridor improvements
1,000
2014 - 2018
- Shangri-La hotel, Phnom Penh
580
2016 - 2018
- The Park (Disney Laos) at Thakhaek SEZ, Khammuan
10,000
2016 - 2024
Lao PDR - High speed train (Kunming, China to Vientiane, Lao) (420 km)
7,200
2016 - 2020
- Motorway in Vientiane (14 km)
200
2017 - 2019
ที่มา: https://www.krungsri.com/bank/getmedia/0c1192bb-680c-4910-af61-2a4f6fc0f582/IO_Construction_Contractor_ 2017_TH.aspx

จะเห็นได้วา่ สภาวะผูร้ ับเหมาก่อสร้างมีแนวโน้มดีข้ ึน โดยเฉพาะรายใหญ่ที่จะมีงานในมือ (Backlog) เพิ่มมากขึ้น ช่วยให้
มีผลประกอบการดี ต่อเนื่ อง ผูร้ ับเหมางานก่ อสร้างภาครั ฐ โดยเฉพาะงานก่ อสร้ างวิศวกรรมโยธา จะได้รับผลจากปริ มาณงาน
ก่อสร้างโครงการเมกะโปรเจกต์ (Mega Projects) ที่เร่ งขึ้นในระยะข้างหน้า ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นโครงการภายใต้ Action Plan ปี 2559
และปี 2560 ของรัฐบาล (มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,339 พันล้านบาท ในช่วงปี 2559 - 2567) นอกจากนี้ ยงั มีโครงการขนาดกลาง เล็ก ที่คาดว่าจะเร่ งเดินหน้าลงทุนอีกหลายโครงการ ทาให้ผรู ้ ับเหมามีงานต่อเนื่ องในมือ ส่ วนผูร้ ับเหมางานก่อสร้างภาคเอกชน มี
แนวโน้มดีข้ ึนตั้งแต่ปี 2561 โดยคาดว่าปริ มาณงานก่อสร้างของภาคเอกชนจะทยอยฟื้ นตัวตามเศรษฐกิจไทยและกาลังซื้ อผูบ้ ริ โภค
ภาวะการแข่งขันในธุ รกิ จยังมีสูง โดยกลุ่มผูร้ ับเหมารายใหญ่และรายกลางที่เน้นรับงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยและพาณิ ชยกรรมยังมี
Backlog ต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีโอกาสรับงานก่อสร้างในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLM ทั้งในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่
อาศัย สถานที่พกั แรม พาณิ ชยกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม ทาให้สามารถประคับประคองธุรกิจไว้ได้
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
 บุคลากร
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็ นหลัก จานวนบุคลากรที่ตอ้ งใช้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของโครงการที่จะได้รับคัดเลือกจาก
การประกวดราคา บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการจัดจ้างวิศวกรและพนักงานประจาในระดับที่ เหมาะสมกับประมาณการรายได้ของ
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการจ้างพนักงานหรื อช่ างเชื่ อมจานวนมาก โดยจะจัดเตรี ยมกลุ่มพนักงานจานวนหนึ่ ง
(Standby Team) ซึ่งรวมถึงช่างเชื่อมจานวนหนึ่งไว้ในกรณี ที่เกิดปั ญหาฉุกเฉิ นที่พนักงานในแต่ละโครงการขาดไปชัว่ คราวเท่านั้น
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จากการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ วของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในช่วงปี 2554 - 2559 จึงได้มีการว่าจ้างพนักงานประจาในส่ วนงาน
ต่าง ๆ มากขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในต าแหน่ งวิศ วกรในสายงานการตลาด และปฏิ บัติการ รวมถึ ง ฝ่ ายจัดซื้ อ เพื่ อ รองรั บ การ
บริ หารงานขนาดใหญ่
 แหล่ งเงินทุน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยใช้นโยบายการขอแหล่งเงินกูป้ ระเภทสิ นเชื่อโครงการ (Project Finance) จากสถาบันการเงินเป็ นราย
โครงการ เพื่อสนับสนุ นด้านการเงิ นในการดาเนิ นโครงการ อีกทั้งในบางกรณี อาจใช้วิธีการร่ วมทุน เช่น กิ จการร่ วมค้า เพื่อเข้า
ดาเนินงาน โดยร่ วมกับคู่สญ
ั ญาเพื่อร่ วมกันสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง
 ผู้รับเหมาช่ วง
กลุ่มบริ ษทั ฯ มี การจ้างผูร้ ับเหมาช่ วงในงานบางส่ วนที่ บริ ษทั ฯ ไม่มีความชานาญ หรื อช่ วงเวลาที่ มีปริ มาณงานเกิ นกว่า
กาลังคน โดยจะพิจารณาเลือกผูร้ ั บเหมาช่วงจากความน่ าเชื่ อถือทางการเงิ น ผลงานในอดี ต และความพร้ อมของบุคลากรและ
เครื่ องมือเครื่ องจักร ซึ่งบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะกาหนดรายละเอียดในการจ้างช่วงให้เหมือนหรื อใกล้เคียงกับที่บริ ษทั ฯ ทากับลูกค้า
(Back-to-back) ทั้งในเรื่ องการส่งมอบ การรับประกันคุณภาพ การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็ นต้น
 เครื่องจักรและอุปกรณ์
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ จะมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เป็ นของตนเองบางส่ วน เพื่อใช้ในการดาเนิ นงานก่อสร้างพื้นฐาน
สาหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็ นต่องานก่อสร้าง บริ ษทั ฯ จะทาการเช่าเพื่อนามาใช้ในแต่ละโครงการตามความต้องการ
นอกจากนี้ การที่ สหการวิศวกรมี เครื่ องจักรและอุปกรณ์ สาหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขุด และรถแทรกเตอร์ เป็ นต้น ซึ่ ง
สามารถใช้ร่วมกันได้ ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่ องจักรและอุปกรณ์
 วัตถุดบิ
วัตถุดิบในการก่อสร้างของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. วัสดุก่อสร้ างที่มีคุณลักษณะเฉพาะ เป็ นสัดส่ วนส่ วนใหญ่เมื่อเที ยบกับมูลค่าของวัตถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด เช่ น
ท่อ วาล์ว เป็ นต้น ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมักมีการกาหนดรายละเอียดของวัสดุที่ใช้จากเจ้าของโครงการ ทาให้ในบางครั้งบริ ษทั ฯ
ต้องซื้ อวัสดุดงั กล่าวจากตัวแทนจาหน่ าย หรื อผูผ้ ลิตโดยตรง ซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั บริ ษทั ในประเทศไทยหรื อบริ ษทั ในต่างประเทศ
แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วเจ้าของโครงการมักกาหนดรายละเอียดของวัสดุให้สามารถเลือกใช้สินค้าได้มากกว่าหนึ่ ง
บริ ษทั และบริ ษทั ฯ จะมี การต่อรองและขอการยืนยันราคาจากตัวแทนจาหน่ ายหรื อผูผ้ ลิตก่อนยื่นประกวดราคา และให้คงราคา
ดังกล่าวไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
2. วัสดุก่อสร้ างทัว่ ไป เช่น ลวดเชื่อม อิฐ กระดาษทราย เป็ นต้น บริ ษทั ฯ จะมีการซื้ อวัสดุก่อสร้างทัว่ ไปจากภายในประเทศ
โดยอาจมีการซื้อตามบริ ษทั คู่คา้ ที่ซ้ือขายกันมาเป็ นประจา หรื ออาจมีการซื้อจากร้านค้าตามหน้างานบ้างตามความจาเป็ น
สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในและต่างประเทศของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด ในปี 2560 เท่ากับ 63:37 ตามลาดับ
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้ านการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงของผลประกอบการจากลักษณะทางธรุกจิ และการได้ รับงานสัญญาใหม่
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิ จรับเหมาก่อสร้างเป็ นหลัก การรับรู ้รายได้การให้บริ การก่ อสร้างที่ จะขึ้ นอยู่กับ
ระยะเวลาของโครงการ ซึ่ งตามปกติลกั ษณะการรับรู ้รายได้จากความก้าวหน้าของโครงการ คือ ในช่วงต้นและปลายโครงการจะมี
ปริ มาณงานก่อสร้างค่อนข้างน้อย เนื่ องจากช่วงต้นโครงการงานส่ วนใหญ่เป็ นงานที่เกี่ยวกับการเตรี ยมการจัดการพื้นที่ ส่ วนปลาย
โครงการเป็ นช่วงของการเก็บรายละเอียดงานที่ใกล้แล้วเสร็ จ ในช่วงกลางโครงการปริ มาณงานก่อสร้างที่ทามีมากกว่าส่ วนอื่น ๆ จึง
รับรู ้รายได้มากกว่า ดังนั้น ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ จึงผันแปรตามระยะเวลาและขั้นตอนงานก่อสร้างตามสัญญาในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ ง นอกจากนี้ ยงั ขึ้นอยูก่ บั ความต่อเนื่ องของการได้รับงานใหม่ตามสัญญา ซึ่ งบริ ษทั ฯ ไม่อาจคาดการณ์ได้วา่ บริ ษทั ฯ จะ
ได้รับงานสัญญาใหม่หรื อไม่ และเมื่อใดเนื่องจากงานส่ วนใหญ่ตอ้ งผ่านการประมูลหรื อประกวดราคางานเป็ นหลัก ระยะเวลาและ
ขั้นตอนในการคัดเลือกผูร้ ับเหมาก่อสร้างใช้เวลานานหลายเดือน อีกทั้งบางครั้งโครงการที่บริ ษทั ฯ คาดว่าจะเปิ ดประมูลงานมีการ
เลื่อนระยะเวลาออกไป ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการรวมทั้งสภาวการณ์ของตลาดและแหล่งเงินทุนของเจ้าของโครงการ
จากสาเหตุดงั กล่าวข้างต้น ส่ งผลให้ผลการดาเนิ นงานในแต่ละปี ของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีความไม่แน่ นอน และในกรณี ของ
บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด (บริ ษทั ย่อย) งานบางส่วนพึ่งพิงกับงานจากหน่วยงานราชการ อาทิเช่น งานสาธารณูปโภคพื้นฐาน หาก
มีความไม่แน่นอนด้านเสถียรภาพทางการเมืองอาจส่ งผลให้เกิดการชะลอโครงการ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมุ่งเน้นการ
ดาเนิ นธุ รกิ จให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการให้บริ การที่ เป็ นไปอย่างมีคุณภาพ ส่ งมอบผลงานที่ เป็ นที่ พึงพอใจของลูกค้าภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และการรักษาฐานลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ลูกค้าเกิ ดความมัน่ ใจ และมอบหมายโครงการก่อสร้าง
สาหรั บ โครงการอื่ น ๆ ต่อไปให้กับ บริ ษทั ฯ นอกจากนั้น แล้ว บริ ษทั ฯ ยังมี นโยบายในการเข้าลงทุ นในโครงการต่าง ๆ ที่ จ ะ
ก่อให้เกิดรายได้ที่สม่าเสมอในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว
1.2 ความเสี่ยงจากการประมูลงานทีม่ กี ารแข่ งขันด้ านราคาอย่ างรุนแรง
ต่อเนื่ องจากปี 2559 ในปี 2560 ยังเป็ นปี ที่ มีการแข่งขันในการเข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างที่ สูงมาก ธุ รกิ จรับเหมา
ก่อสร้างในประเทศเป็ นธุรกิจหนึ่งที่มีการแข่งขันด้านราคาเป็ นหลัก ในเบื้องต้นจะมีการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมการประมูลด้วยการกาหนด
คุณสมบัติตามที่ เจ้าของโครงการระบุไว้ หลังจากนั้นเจ้าของโครงการจะพิจารณาคัดเลื อกผูร้ ับเหมาก่ อสร้ างจากผูท้ ี่ เสนอราคา
ประมูลที่ต่าที่สุด ทาให้บริ ษทั ฯต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากผูร้ ับเหมาในประเทศและต่างประเทศ โครงการขนาด
ใหญ่จะมีการเข้ามาแข่งขันจากผูร้ ับเหมาในประเทศ และบริ ษทั ต่างชาติที่มีแหล่งเงินทุนและศักยภาพในการดาเนิ นงานที่มากกว่า
บริ ษทั ฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการใหม่ ๆ ทาให้บริ ษทั ฯ อาจจะต้องยอมเสนอราคาที่อตั รากาไรขั้นต้นที่ลดลงหรื อเสนอเงื่อนไขของ
การทางานที่ดีข้ ึนแก่เจ้าของโครงการ หากบริ ษทั ฯ ไม่ได้โครงการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องจะทาให้ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง ผลการ
ดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด ได้แสวงหาความร่ วมมือ
กับพันธมิตรต่างชาติใหม่ ๆ ที่มีศกั ยภาพทั้งด้านแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถเข้าแข่งขันประมูลงานต่าง ๆ ทั้งโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ดา้ นพลังงานและปิ โตรเคมีของภาคเอกชนและโครงการพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคด้านคมนาคมของภาครัฐ ด้าน
กระบวนการภายในบริ ษทั ฯ ยังคงมีนโยบายรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าทั้ง ภาครั ฐและเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ให้บริ การในอนาคตอย่างต่อเนื่ อง ตัวอย่างเช่น ปรับปรุ งมาตรฐานด้านคุณภาพ ส่ งมอบงานภายในระยะเวลาที่กาหนด และมุ่งเน้น
การพัฒนาบุคลากรให้มีทกั ษะความสามารถเพิม่ สูงขึ้นเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพและคุณภาพในการทางาน

- 29 -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

1.3 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงลูกค้ าน้ อยราย
โครงสร้างรายได้หลักของกลุ่มบริ ษทั ฯ มาจากงานรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติให้กบั ธุรกิจพลังงาน
และ ปิ โตรเคมี กลุ่มลูกค้าหลักมาจากบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั พลังงานระดับชาติของไทย บริ ษทั ฯ
ได้เล็งเห็ นถึงความเสี่ ยงในการพึ่งพาลูกค้าน้อยราย จึงได้ขยายงานวางระบบท่อให้ครอบคลุมถึงท่อน้ า ท่อส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ต่าง ๆ และขยายธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและโรงงานในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และพลังงานทดแทน อาทิ การผลิตไบโอ
ดี เ ซล และเอทานอล เป็ นต้น รวมทั้ง ขยายกลุ่ ม ลู ก ค้า ให้มี ค วามหลากหลายขึ้ น อาทิ เ ช่ น โรงไฟฟ้ า ระบบคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็ นต้น (สัดส่วนรายได้ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่มาจากงานธุรกิจรับเหมาวางระบบท่อเท่ากับร้อยละ 54:
49: 45 ในปี 2558 ถึง 2560 ตามลาดับ)
1.4 ความเสี่ยงด้ านบุคลากรและการบริหารจัดการ
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือการรับเหมาก่อสร้าง ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การสูญเสี ย
หรื อ การขาดแคลนบุ ค ลากรเหล่ า นี้ ถื อ เป็ นอี ก หนึ่ ง ความเสี่ ย งหลัก ของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งจะส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานและ
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับงานรับเหมาก่อสร้างมีความไม่แน่นอนจากจังหวะการได้รับงานใหม่ จึงอาจเกิดช่วงเวลาที่
บริ ษทั ฯ ประมูลงานไม่ได้ หรื อการเข้าประมูลงานล่าช้าไปจากแผนงาน ทาให้บริ ษทั ฯ มี ตน้ ทุ นเพิ่มในส่ วนของอัตรากาลัง ที่
จาเป็ นต้องรักษาไว้ บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านบุคลากรทั้งพนักงานประจาและสัญญาจ้าง โดยการวางแผนงานด้าน
บุคลากรที่มีการพิจารณาถึงโครงการที่ดาเนิ นการอยูแ่ ละโครงการในอนาคตอย่างรอบคอบ มีการพิจารณาเพิ่ม/ลดสัดส่ วนการจ้าง
ผูร้ ับเหมาช่วงในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงทรัพยากรด้านบุคคลเป็ นสาคัญจึงมีการวางแผนนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลโดยการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสวัสดิ การต่าง ๆ ที่ เหมาะสมและเป็ นธรรม การสร้างขวัญและกาลังใจ รวมถึ งการส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรม
พนักงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริ มสร้างทักษะ ความรู ้ความสามารถเฉพาะทางที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
นามาพัฒนางานที่ปฏิบตั ิอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล มีการทบทวนปรับปรุ งกระบวนการทางานและระบบงานให้มีความ
พร้อมตลอดเวลา และยังส่งเสริ มให้พนักงานในบริ ษทั ฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Knowledge Sharing) เพื่อร่ วมสร้างความเข้าใจ
หรื อพัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็ นการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แก่กนั
1.5 ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายต่ าง ๆ
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้กบั กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี โดยความสามารถในการเติบโตของ
ธุรกิจโดยรวมขึ้นอยูก่ บั นโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของภาครัฐ เป็ นตัวผลักดันให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน ตลอดจนแผนการ
พัฒนาประเทศ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ ง การส่ งเสริ มด้านธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายของรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่เป็ นไปตามการคาดการณ์ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยง
ดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงพยายามลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิ จรับเหมาก่อสร้างอย่างเดียว โดยการพัฒนาการลงทุน
ระยะยาวในโครงการใหม่ ๆ ในปี 2560 มีการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ ชื่อบริ ษทั ทีอาร์ ซี ยูทิลิต้ ี จากัด เพื่อดาเนิ นโครงการผลิตและ
จาหน่ายน้ าประปาที่องค์การบริ หารส่วนตาบลตาสิ ทธิ์ จังหวัดระยอง
นอกจากนั้นแล้ว บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด บริ ษยั ย่อย ได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากประเทศจีน คือ Huayuan Innovative
Development (Hong Kong) Company Limited ผูเ้ ชี่ยวชาญในงานลอดท่อใต้ดิน ในการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ ชื่อ บริ ษทั เอสเอช
ครอสซิ่งส์ จากัด เพื่อรับงานท่อลอดสายไฟฟ้ าใต้ดิน เพื่อเข้าประมูลโครงการใหม่จากนโยบายภาครัฐบาลในการนาสายไฟฟ้ าและ
สายสื่ อสารลงใต้ดินเพื่อรองรับมหานครอาเซียน
นอกจากนั้นแล้วบริ ษทั ฯ ต้องปฏิ บัติตามกฎหมาย และระเบี ยบข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
กฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน กฎระเบียบ ประกาศ และข้อกาหนด
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ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ เป็ นต้น ซึ่ งปั จจุบัน
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เข้มงวดมากขึ้นตามลาดับ ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการบริ หารจัดการความเสี่ ยงโดยการกากับดูแล
ให้มีฝ่ายหรื อส่ วนงานเพื่อรับผิดชอบโดยตรง มีการปรับปรุ งมาตรฐานให้สอดคล้อง และมีการดาเนิ นการที่เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
2. ความเสี่ยงด้ านการดาเนินงาน
2.1 ความเสี่ยงจากความล่ าช้ าของโครงการก่ อสร้ าง
สัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการเป็ นสัญญาเหมาจ่ายซึ่ งมีการตกลงกาหนด ราคาการก่อสร้างและระยะเวลาโครงการไว้
ตั้ง แต่ท าสัญ ญารั บ เหมาก่ อ สร้ า ง บริ ษทั ฯ จะมี ก าไรตามเป้ าหมายหรื อ สู งกว่าถ้า สามารถบริ ห ารต้น ทุ น ให้เ ท่ ากับ หรื อ ต่ า กว่า
งบประมาณ ทั้งนี้ หากเกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง ภาระค่าใช้จ่ายโครงการจะเพิ่มขึ้น ส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการและ
ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
ความล่าช้าของโครงการที่ทาให้แผนการก่อสร้างไม่เป็ นไปตามที่วางไว้อาจเกิดจากกรณี ต่าง ๆ อาทิเช่น
1. บริ ษทั ฯ หรื อผูร้ ับเหมาช่วงดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผนงาน/โครงการ
2. สถานการณ์เฉพาะที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดาเนินโครงการ และ/หรื อ สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ผูว้ า่ จ้าง/เจ้าของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระหว่างโครงการ
นอกจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค แล้วยังอาจถูกเรี ยกร้องค่าเสี ยหายหรื อค่าปรับจากความล่าช้า
จากการดาเนิ นงาน ดังนั้น เพื่อป้ องความเสี่ ยงดังกล่าวในการบริ หารโครงการตั้งแต่เริ่ มแรกบริ ษทั ฯ มีนโยบายให้จดั ทาแผนงาน
มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ติดตามควบคุมการปฏิ บตั ิงาน ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการและหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องสม่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนินงานจะเป็ นไปตามแผนงานที่ตกลงร่ วมกัน ในส่ วนของการจ้างผูร้ ับเหมาช่วง บริ ษทั ฯ
เลือกผูร้ ับเหมาช่วงที่มีประสบการณ์ผลงานส่งมอบได้ตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการบรรเทาปั ญหาความล่าช้าที่อาจจะให้
เกิดขึ้นความเสี ยหายของผูร้ ับเหมาช่วงจึงกาหนดให้ผรู ้ ับเหมาช่วงต้องวางหลักประกันการทางานให้แก่บริ ษทั สาหรับสถานการณ์
และสิ่ งแวดล้อมที่ไม่สามารถระบุผรู ้ ับผิดได้น้ นั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ บริ ษทั ฯ จะทาสัญญาประกันภัยให้กบั โครงการต่าง ๆ
เพื่อให้ความคุม้ ครองและบรรเทาความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น
2.2 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัสดุก่อสร้ าง
วัสดุก่อสร้างที่นามาใช้ในการดาเนินงานโครงการของบริ ษทั ฯ นั้น มีท้ งั วัสดุที่ตอ้ งสั่งซื้ อจากผูข้ ายทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ วัสดุบางรายการอาจใช้เวลานานในการจัดซื้ อและส่ งของ บริ ษทั ฯ ลดความเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่าวโดยการจัดกลุ่มวัสดุที่
ต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้ อนาน (Long Lead Equipment) มาบริ หารจัดซื้ อล่วงหน้า เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอที่จะไม่เกิดความ
ล่าช้าจนส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นโครงการ ก่อนการเข้าประมูลงานโครงการก่อสร้างบริ ษทั ฯ จะศึกษาหาข้อมูลการจัดหาวัสดุที่
สาคัญโดยติดต่อกับผูจ้ ดั หา/ผูข้ ายวัสดุ (Supplier) หรื อการทาบันทึกความร่ วมมือเฉพาะรายกับผูข้ าย (Exclusive Supply) เพื่อให้เกิด
ความมัน่ ใจในเบื้องต้นถึงความพร้อมในการจัดหาวัสดุที่สาคัญตามปริ มาณที่ตอ้ งการ การเจรจาต่อรองราคาวัสดุก่อสร้างล่วงหน้า
เพื่อใช้ในการวางแผนและรักษาระดับต้นทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาที่เสนอในการประมูล การประมาณการค่าใช้จ่าย
Contingency ไว้ในประมาณการต้นทุนล่วงหน้าตั้งแต่ข้ นั ตอนการเสนอราคา เพื่อลดความเสี่ ยงในความผันผวนของราคา และ/หรื อ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ยัง ให้ค วามส าคัญ การช าระเงิ น ภายในเครดิ ต เทอมที่ ไ ด้รั บ จากผูข้ าย รวมทั้ง ด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่า ง
ตรงไปตรงมา เพื่อให้ผขู ้ ายเกิดความเชื่อมัน่ ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับการปฏิบตั ิที่ดีจากผูข้ ายในการส่ งวัสดุได้ตรงตามคาสั่งซื้ อและส่ ง
สิ นค้าภายในระยะเวลามาโดยตลอด
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2.3 ความเสี่ยงจากความล่ าช้ าในการทาสัญญาโครงการ Surface & Processing Plant and Facilities
โครงการ Surface & Processing Plant and Facilities เป็ นโครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานแต่งแร่ โพแทช มูลค่างาน
โดยรวมประมาณ 34,000 ล้านบาทที่ บริ ษทั ฯ ได้รับ Letter of award โครงการดังกล่าวจากบริ ษทั อาเซี ยนโปแตชชัยภูมิ จากัด
(มหาชน) (APOT) ตั้งแต่วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ปั จจุบนั ยังไม่ได้ลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้างหลักแต่อย่างใด เนื่ องจาก
โครงการเหมืองแร่ โปแตชเป็ นโครงการขนาดใหญ่ จาเป็ นต้องใช้เงิ นจานวนมากในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการให้สามารถ
ดาเนินธุรกิจ ซึ่ง APOT อยูใ่ นระหว่างการจัดหาแหล่งเงินทุนจากผูถ้ ือหุน้ และแหล่งเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็ นเหตุทาให้ยงั ไม่มี
การลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ทาการเจรจาตกลงกับ APOT ให้แบ่งงานบางส่ วนที่สามารถทาได้
ล่วงหน้า อย่างเช่น การเคลียร์พ้นื ที่ สร้างออฟฟิ ศชัว่ คราว รวมถึงการสั่งซื้ ออุปกรณ์เฉพาะบางรายการที่ตอ้ งใช้เวลาในการผลิตนาน
จากต่างประเทศ (Long Lead Equipment) ออกมาจากสัญญาหลักทาง APOT จึงออก Limited Notice to Proceed จานวน 2 ฉบับ
มูลค่ารวมประมาณ 3,022.08 ล้านบาท ให้บริ ษทั ฯดาเนิ นการทางานก่อสร้างดังกล่าว แม้วา่ บริ ษทั ฯ จะได้รับผลกระทบจากความ
ล่าช้าของการลงนามในสัญญาหลักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ในฐานะที่กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ใน APOT และมีกรรมการ
บริ ษทั ไปเป็ นกรรมการในAPOT จึงทราบแผนการดาเนิ นงานและความเป็ นไปในการบริ หารจัดการ รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ใน
เงินลงทุนของบริ ษทั ฯ ใน APOT ให้เกิดประโยชน์ตอบแทนสู งสุ ดแก่บริ ษทั ฯ ในภาพรวม บริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่าผูถ้ ือหุ ้นและสถาบัน
การเงินจะสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการเหมืองแร่ โปแตชให้ดาเนินการลุล่วงไปโดยสาเร็ จภายในปี 2561
3. ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.1 ความเสี่ยงจากการไม่ ได้ รับชาระ และ/หรือได้ รับค่ างวดงานล่ าช้ า
ธุ รกิ จก่ อสร้ างมี ความเสี่ ยงที่ จ ะไม่ได้รับชาระเงิ นจากผูว้ ่า จ้าง หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็ บหนี้ ได้ตรงตามเวลาที่ กาหนด
เนื่องจากการเรี ยกเก็บเงินจะต้องเป็ นไปตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ซึ่ งความเสี่ ยงดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบต่อสภาพคล่อง
และเงินทุนหมุนเวียน แต่เนื่ องจากลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ มีชื่อเสี ยงและฐานะการเงินมัน่ คง และ/
หรื อเป็ นหน่วยงานราชการ จึงทาให้ความเสี่ ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กรณี ที่เป็ นลูกค้าใหม่ จะมีการศึกษาประวัติความ
เป็ นมาของธุรกิจ ผูบ้ ริ หาร ประเภทธุรกิจ และงบการเงินของลูกค้าอย่างละเอียด รอบคอบ และในบางกรณี อาจจะมีการเจรจาต่อรอง
ให้ลูกค้าชาระเงิ นค่าก่อสร้างล่วงหน้าก่อนเริ่ มงาน ส่ วนภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิ จ ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเรี ยกเก็บเงิ นไม่ได้มี
ค่อนข้างน้อย แต่อาจมีความเสี่ ยงในกรณี ที่ไม่สามารถเก็บหนี้ได้ตรงตามเวลาที่กาหนด เนื่องจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมี
ขั้นตอนการพิจารณาและอนุมตั ิที่ยงุ่ ยากและซับซ้อนมากกว่าภาคเอกชน ดังนั้นในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสาเร็ จ บริ ษทั ฯ
จะก าหนดสั ด ส่ ว นการรั บ งานของภาคเอกชนและหน่ ว ยงานราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ หมาะสม โดยค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย และ
สภาพแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบกัน
3.2 ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้และต้นทุนบางโครงการบางส่วนเป็ นเงินตราต่างประเทศ ทาให้การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อเทียบกับเงินบาทจะมีผลต่อต้นทุนหรื อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้เริ่ มบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงตั้งแต่การประเมินต้นทุนก่อนเข้าประมูลงานโดยประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศในการซื้ อ
สิ นค้า/วัสดุที่สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนจริ งในขณะนั้น เพื่อสารองต้นทุนเผื่อสาหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นจริ ง
สาหรับโครงการขนาดใหญ่ที่จาเป็ นต้องนาเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศในมูลค่าสู ง บริ ษทั ฯ มีการเจรจาต่อรองเจ้าของโครงการ
กาหนดมูลค่าโครงการบางส่วนเป็ นเงินสกุลเดียวกัน จากนั้นบริ ษทั ฯ จะบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่
ได้รับมาจากผูว้ า่ จ้างด้วยวิธีการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็ นเงินตราต่างประเทศด้วยการนาฝากเงินที่ ได้รับจากผูว้ า่ จ้างที่เป็ นสกุล
เงินต่างประเทศไว้ในบัญชี FCD (Foreign Currency Deposit) เมื่อโครงการมีภาระค่าใช้จ่ายที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯ
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จะใช้เงินจากบัญชี FCD จ่ายชาระภาระดังกล่าว นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยังทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และการทา
ประกันความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (FX Link)
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ฯ มีโครงการที่ รับชาระค่างานด้วยด้วยสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ 3 โครงการ คือ
โครงการ Provincial Gas Transmission Pipeline Nakhon Ratchasima จากบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ที่รับงานในนาม SinopecTRC Joint Venture และโครงการ New Incinerator Plant จาก Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited ซึ่ งทั้งสองโครงการได้แล้ว
เสร็ จ และได้ส่งมอบให้กบั เจ้าของโครงการในปี 2560 เรี ยบร้อยแล้ว และโครงการของบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด (บริ ษทั ย่อย) คือ
งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ดา้ นกระบวนการผลิตยาเส้นพอง (M-01/2) จากโรงงานยาสู บ
กระทรวงการคลัง
3.3 ความเสี่ยงจากความไม่ เพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นที่จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างสูง ในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ และจ่ายค่าแรงงาน บริ ษทั ฯ จะได้รับค่าจ้างภายหลังจากการส่งมอบงานในแต่ละงวด หากผูว้ า่ จ้างมีปัญหาชาระเงินล่าช้ากว่า
กาหนด หรื อบริ ษทั ฯ มีการบริ หารเงิ นทุ นหมุนเวียนไม่ดีจะส่ งผลต่อกระทบต่อการดาเนิ นงานของโครงการที่ อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ เพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายในการเจรจากับเจ้าของโครงการให้ได้มาซึ่งเงื่อนไขการชาระเงินที่รัดกุม
รวมถึงการขอเงินรับล่วงหน้าจากผูว้ า่ จ้าง และมีมาตรการบริ หารสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ ด้วยการจัดทาประมาณการทางการเงินใน
แต่ละโครงการ เพื่อบริ หารจัดการให้ระยะเวลาที่ได้รับชาระเงินค่างวดงานกับการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใกล้เคียงกันโดยไม่กระทบต่อ
สภาพคล่อง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั หาเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การขอสิ นเชื่อโครงการจากสถาบันการเงิน การออกหุ ้นกูใ้ น
ระหว่างปี 2559-2560 เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวและนโยบายการลงทุนของบริ ษทั ฯ
3.4 ความเสี่ยงจากการสนับสนุนทางการเงินให้ กบั บริษัทในกลุ่ม
เนื่องด้วยความจาเป็ นในการดาเนินธุรกิจ บริ ษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษทั ย่อยด้วยการค้ าประกันวงเงิน
สิ นเชื่อ หรื อให้บริ ษทั ย่อยใช้วงเงินสิ นเชื่อร่ วมกับบริ ษทั ฯ ซึ่งอาจเกิดความเสี่ ยงในกรณี ที่บริ ษทั ย่อยมีผลประกอบการขาดทุนหรื อมี
กาไรค่อนข้างต่า อันเป็ นหตุให้การขาดสภาพคล่องทางการเงินจนทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ กบั สถาบันการเงิน ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
ต้องรับผิดชอบในฐานะผูค้ ้ าประกัน เพื่อลดความเสี่ ยงอันอาจที่จะเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดอานาจอนุมตั ิและขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ที่ชดั เจนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั ย่อย
3.5 ความเสี่ยงจากการปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขของหุ้นกู้
ตามข้อกาหนดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ กู้ บริ ษทั ฯ จะต้องดารงอัตราส่ วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูอ้ อก
หุ ้นกู้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่ วนไม่เกิน 2 : 1 (สองต่อหนึ่ ง) ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชีในทุก ๆ ปี ตลอดอายุ
และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) ในอัตราส่ วนไม่นอ้ ยกว่า 3 (สาม) เท่า หาก
บริ ษทั ฯไม่สามารถปฏิบตั ิ “หน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กู”้ ในข้อนี้ได้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ฯ โอกาสการ
ทางธุ รกิ จและการระดมเงินทุนในอนาคต ดังนั้นทางบริ ษทั ฯ จึงจัดให้มีการบริ หารทางการเงิ นและประเมินความสามารถในการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเรื่ องการดารงอัตราส่วนทางการเงินอย่างสม่าเสมอ
เนื่องจากในปี ที่ผ่านมาและจากการประมาณการของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องการระดมทุน บริ ษทั ฯ อาจมีการระดมทุนระยะสั้น
เพิ่มขึ้น ทางฝ่ ายบริ หารจึงมีความเห็นว่า การใช้อตั ราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage Ratio)
น่ าจะไม่เหมาะสม เนื่ องจากตัวหารของสู ตรนี้ เป็ น “หนี้ สินระยะยาวที่ จะถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี ” ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั ฯ ไม่
สามารถดารงอัตราส่ วน DSCR ได้บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นเดือนมกราคม 2561 และได้รับอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงการ
ดารงอัตราส่ วนทางการเงินให้เหมาะสม โดยเสนอให้เปลี่ยนการดารงอัตราส่ วนทางการเงินจาก DSCR : Debt Service Coverage
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Ratio ไม่นอ้ ยกว่า 3 เท่า เป็ น Interest Coverage Ratio : EBITDA/Interest Expenses ไม่นอ้ ยกว่า 4 เท่าแทนโดยมีผลสาหรับงบ
การเงินรวม ณ สิ้นงวดปี 2560 ของบริ ษทั ฯ
4. ความเสี่ยงทีม่ ผี ลกระทบต่ อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการมีผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่ มากกว่ าร้ อยละ 25
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั เคพีเค 1999 จากัด ถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ จานวน 1,660,896,316 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 28.30
ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ (บริ ษทั เคพีเค 1999 จากัด เป็ นบริ ษทั ฯ ที่ถือหุ ้นโดยนางไพจิตร รัตนานนท์
ประธานกรรมการ ร้อยละ 50.50) จึงทาให้ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมผูถ้ ือหุ ้นไม่ถึงครึ่ งหนึ่ งของหุ ้นทั้งหมด บริ ษทั เคพีเค 1999
จากัด อาจจะสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เกือบทั้งหมดสาหรับวาระที่ตอ้ งใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ยกเว้น
เรื่ องที่กฎหมายหรื อข้อบังคับบริ ษทั กาหนดให้ได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้น ผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นอาจจะไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ต ามบริ ษ ัทฯ ได้ต ระหนัก ถึ ง ความส าคัญของการถ่ว งดุ ลอ านาจจึ งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส อีกทั้งกาหนดนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งในการประชุมบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงใน
การอนุมตั ิในวาระนั้น ๆ รวมทั้งการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็ นอิสระเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อแสดง
ความโปร่ งใสและสร้างความมัน่ ใจให้ผถู ้ ือหุ ้นว่าจะสามารถสอบทานการทางาน กลัน่ กรองเรื่ องต่าง ๆ ที่ จะนาเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ และถ่วงดุลอานาจในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยได้ในระดับหนึ่ง
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
1. ลักษณะสาคัญของสินทรัพย์ ถาวรหลัก
สิ นทรัพย์ถาวรที่สาคัญของบริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย มีรายละเอียดตามมูลค่าทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
มูลค่ าหลักประกันทีต่ ดิ
ภาระคา้ ประกัน (สุ ทธิ
1
ลักษณะ
ราคาทุน มูลค่ าสุ ทธิ จากค่ าเสื่อมราคาสะสม
ประเภทลักษณะสินทรัพย์
ภาระผูกพัน
กรรมสิทธิ์ (พันบาท) (พันบาท) และค่ าเผือ่ ผลขาดทุน
จากการด้ อยค่ าของ
สินทรัพย์ ) (พันบาท)
1. ที่ดิน
เป็ นเจ้าของ
142,062 142,062
100,000 ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อ
ให้กบั สถาบันการเงิน
วงเงิน 1,105 ล้านบาท
2. อาคาร
เป็ นเจ้าของ
285,984 261,426
ไม่มี
3. เครื่ องมือและอุปกรณ์2
เป็ นเจ้าของ/ 502,704 199,419
ไม่มี
เช่าซื้อ
4. เครื่ องตกแต่ง และเครื่ องใช้สานักงาน เป็ นเจ้าของ
97,657
27,733
ไม่มี
2
5. ยานพาหนะ
เป็ นเจ้าของ/
97,907
22,983
ไม่มี
เช่าซื้อ
6. สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
เป็ นเจ้าของ
31,121
31,121
ไม่มี
รวมทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
1,157,435 684,744
หมายเหตุ: 1. มูลค่าสุทธิ คือ มูลค่าราคาทุนตามบัญชี หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มียานพาหนะ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ ที่เกิดจากสัญญเช่าการเงิน มูลค่าสุ ทธิ ตาม
บัญชีจานวน 27 ล้านบาท สัญญาเช่าการเงินมีระยะเวลาโดยเฉลี่ย 3 - 5 ปี
1.1 การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
1.2 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนทีส่ าคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
ประเภทลักษณะทรัพย์ สิน
ลักษณะกรรมสิทธิ์
คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์
เป็ นเจ้าของ

ราคาทุน (พันบาท)
24,075

มูลค่ าสุ ทธิ (พันบาท)*
12,847

หมายเหตุ *มูลค่าสุทธิ คือ มูลค่าราคาทุนตามบัญชี หักด้วยค่าตัดจาหน่ายและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
หนึ่งในเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ คือ พัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่ องไม่ต่ากว่า 4 โครงการ ภายในปี 2562 โดยบริ ษทั ฯ
มีนโยบายการลงทุนในในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทาธุรกิจของบริ ษทั ฯ และ/หรื อเป็ นธุรกิจซึ่ งอยูใ่ นอุตสาหกรรม
ที่มีแนวโน้มเจริ ญเติบโตโดยจะคานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อาจจะมีการร่ วมมือกับ
พันธมิตรหรื อนักลงทุนรายอื่นในการร่ วมพัฒนาโครงการการลงทุนดังกล่าว
บริ ษทั ฯ มีการส่ งตัวแทนเข้าบริ หารร่ วมกับตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นหลักตามสัดส่ วนการถือหุ ้น และมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน เพื่อร่ วมในการตัดสิ นใจ และดาเนินนโยบายของบริ ษทั ฯ นั้น ๆ รวมทั้งการพิจารณาลงทุนจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน
และผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็ นสาคัญ
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่มีขอ้ พิพาททางด้านกฏหมายที่สาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ที่มีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ ที่ มีจานวนสู งกว่าร้ อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ข้อพิพาททางด้านแรงงานส่ วนใหญ่
ที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากเรี ยกร้องค่าชดเชยของพนักงานสัญญาจ้าง ซึ่ งว่าจ้างสาหรับโครงการต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาว่าจ้างตามสัญญา
สอดคล้องกับระยะเวลาการดาเนินงานของแต่ละโครงการ
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

6. ข้ อมูลทัว่ ไป และข้ อมูลสาคัญอืน่
ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร
จานวนทุนจดทะเบียน
จานวนทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
จานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้
บุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ต้ งั
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้สอบบัญชี
ที่ต้ งั
โทรศัพท์
โทรสาร
นายทะเบียนหุ้นกู้

ที่ต้ งั
โทรศัพท์

: บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
: ประกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุ รกิ จรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม
และก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและ
การลงทุน
: เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220
: 0107548000293
: www.trc-con.com
: +66 2022 7777
: +66 2022 7788
: 733,712,251.25 บาท
: 733,711,662 บาท
: 5,869,693,296 หุน้
: 0.125 บาท

: บริษัท ศู นย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
: เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400
: +66 2009 9000
: +66 2009 9991
: บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
: เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
: +66 2264 0777, +66 2661 9190
: +66 2264 0789-90, +66 2661 9192
: บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั ิการตลาดทุนตลาดเงินและการชาระเงิน
หน่วยงานนายทะเบียนและตัวแทนชาระเงิน ชั้น 15
: เลขที่ 44 ถนนหลังส่วน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
: +66 2626 7506, +66 2626 7511
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัว่ ไปของนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
 บริษัทย่ อย
ชื่อบริ ษทั
: บริษัท สหการวิศวกร จากัด
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 99.99
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและงานก่อสร้างทัว่ ไป
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
: เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริ ษทั
: 0105497000257
เว็บไซต์
: www.sahakarn.com
โทรศัพท์
: +66 2022 7777
โทรสาร
: +66 2022 7788
ทุนจดทะเบียน
: 500,000,000 บาท
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
: 500,000,000 บาท
จานวนหุน้ สามัญ
: 50,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้
: 10 บาท
ชื่อบริ ษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
จานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TRC Investment Limited
ร้อยละ 100
ลงทุนในกิจการอื่น
10th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius
079207 C1/GBL
1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
1 หุน้
1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

ชื่อบริ ษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
จานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TRC International Limited
ร้อยละ 100 (ถือผ่าน TRC Investment Limited)
ลงทุนในกิจการอื่น
Room 2101, Hong Kong Trade Centre 161-7 Des Voeux Road, Central Hong Kong
1202588
10,000 เหรี ยญฮ่องกง
10 เหรี ยญฮ่องกง
1 หุน้
10 เหรี ยญฮ่องกง
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

:
:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
จานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

:
:
:
:
:

ชื่อบริ ษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

:
:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
จานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

:
:
:
:
:

TRC Engineering LLC
ร้อยละ 70 (ถือผ่าน TRC International Limited)
ให้บริ การงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, Building No. 19, Plot No. 105, Muscat,
Sultanate of Oman, P.O.Box 659, Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116
1108601
250,000 โอมานเรี ยล
250,000 โอมานเรี ยล
250,000 หุน้
1 โอมานเรี ยล

ชื่อบริ ษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
จานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ทีอาร์ ซี ยูทลิ ติ ี้ จากัด
ร้อยละ 100
ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220
0105560100101
1,000,000 บาท
250,000 บาท
10,000 หุน้
100 บาท

TRC Middle East LLC
ร้อยละ 70 (ถือผ่าน TRC International Limited)
ให้บริ การงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, Building No. 19, Plot No. 105, Muscat,
Sultanate of Oman, P.O.Box 659, Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116
1070009
150,000 โอมานเรี ยล
150,000 โอมานเรี ยล
150,000 หุน้
1 โอมานเรี ยล
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ชื่อบริ ษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
จานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้
 กิจการร่ วมค้ า
ชื่อบริ ษทั
สัดส่วนการลงทุนของบริ ษทั ฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
โทรศัพท์
ชื่อบริ ษทั
สัดส่วนการลงทุนของบริ ษทั ฯ
ประเภทธุรกิจ

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
โทรศัพท์

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จากัด
ร้อยละ 100 (ถือผ่านบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด)
รับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้ าใต้ดิน งานดันท่อลอด และงานขุดเจาะอุโมงค์
เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220
0105560194041
40,000,000 บาท
40,000,000 บาท
400,000 หุน้
100 บาท

: กิจการร่ วมค้ า ซิโนเปค-ทีอาร์ ซี
: ร้อยละ 30
(บริ ษทั ซิโนเปค อินเตอร์เนชัน่ แนล ปิ โตรเลียม เซอร์วสิ คอร์ปอเรชัน่ ร้อยละ 70)
: ให้บริ การงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ จากจังหวัดสระบุรีถึงจังหวัดนครราชสี มา
: เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220
: 0993000315361
: +66 2022 7761
: กิจการร่ วมค้ า ไฮโดรเท็ค สหการ
: ร้อยละ 49
(บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) ร้อยละ 51)
: ดาเนินการงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุ งขยายการประปาส่ วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี (กิจการร่ วมค้านี้ จดั ตั้งขึ้นเฉพาะการดาเนิ นงานก่อสร้าง
โครงการนี้เท่านั้น)
: เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
: 0993000342674
: +66 2936 1661-2
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

 บริษัทร่ วม
ชื่อบริ ษทั
: บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : รวมร้อยละ 25.13 ประกอบด้วย
ร้อยละ 22.46 (ถือผ่าน TRC Investment Limited สาธารณรัฐมอริ เชียส)
ร้อยละ 2.67 (ถือผ่าน TRC International Limited เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่ งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน)
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบกิจการเหมืองแร่ โพแทชเพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมเคมีภณั ฑ์และปุ๋ ย
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
: เลขที่ 8 อาคารที อ าร์ ซี ชั้น 5 ซอยสุ ข าภิ บ าล 5 ซอย 32 แขวงท่ า แร้ ง เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริ ษทั
: 0107547000478
โทรศัพท์
: +66 2001 7733
โทรสาร
: +66 2001 7739
ทุนจดทะเบียน
: 29,472,035,900 บาท
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
: 2,805,797,300 บาท
จานวนหุน้ สามัญ
: 28,057,973 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้
: 100 บาท
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
1. จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 733,712,251.25 บาท และทุนเรี ยกชาระแล้ว 733,711,662 บาท แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญ 5,869,693,296 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.125 บาท
1.1 หุ้นประเภทอืน่ ทีม่ ีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่ างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มี1.2 ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
-ไม่มี2. โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

1. กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์

สัดส่ วนการถือหุ้น

1,680,367,458

28.63%

19,471,142

0.33%

1,660,896,316

28.30%

2. SMPR Holding Pte. Ltd. (2)

331,842,850

5.65%

3. นายอานนท์ชยั วีระประวัติ

180,000,000

3.07%

4. นายแสงชัย วสุนธรา

176,106,600

3.00%

5. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

110,425,693

1.88%

6. UBS AG LONDON BRANCH

90,526,513

1.54%

7. นายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์

76,071,428

1.30%

8. นางจารุ ณี ชินวงศ์วรกุล

71,500,000
62,767,582

1.22%

56,339,588

0.96%

3,033,745,584

51.68%

5,869,693,296

100.00%

- นางไพจิตร รัตนานนท์
- บริ ษทั เคพีเค 1999 จากัด(1)

9. นายสมัย ลี้สกุล
10. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH
11. ผูถ้ ือหุน้ อื่น ๆ
จานวนหุ้นทีอ่ อกและชาระแล้ วทั้งหมด
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ:
1. บริ ษทั เคพีเค 1999 จากัด เป็ นบริ ษทั ที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุน้ ร้อยละ 50.50
2. Utimate Shareholder ของ SMPR Holding Pte. Ltd. คือ SP International Group Limited (ถือหุน้ SMPR Holding Pte.
Ltd.ร้อยละ 100)
3. การออกหลักทรัพย์ อนื่
ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีการออกหุน้ กูใ้ ห้กบั บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 100 ล้านบาท หุ ้นกูม้ ีอายุ 2 ปี ครบ
กาหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.68 ต่อปี จ่ายชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ในเดือนมีนาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีการออกหุ ้นกูใ้ ห้กบั บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงจานวนเงิน 200 ล้านบาท หุ ้นกูม้ ีอายุ 2 ปี
ครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 10 มีนาคม 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี จ่ายชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีการออกหุ ้นกูใ้ ห้กบั บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงจานวนเงิน 100 ล้านบาท หุ ้นกูม้ ีอายุ 1 ปี
ครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี จ่ายชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
4. นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
4.1 นโยบายของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ มี นโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลในอัตราประมาณร้ อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษี และสารองตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคต โดยอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้ เช่น ใช้เป็ นทุนสารองสาหรับการ
ชาระคืนเงินกู้ ใช้เป็ นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อกรณี มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสด
ของบริ ษทั ฯ ในอนาคต โดยให้อานาจคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ที่ อนุ มตั ิให้
จ่ายเงิ นปั นผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลซึ่ งคณะกรรมการของ
บริ ษทั ฯ มีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ประวัติการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ ได้แสดงในหัวข้อ 14. “การวิเคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ” หัวข้อย่อย
“อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ” หน้า 120
4.2 นโยบายของบริษัทย่ อย
-ไม่มี-
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8. โครงสร้ างการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และทีป่ รึกษา

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
บริษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษทั ย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ คณะกรรมการ
บริ ษทั เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายของบริ ษทั ฯ ร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสูงในการวางแผนการดาเนิ นงานทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ตลอดจนร่ วมกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย การบริ หารงานขององค์กร มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสูงอย่างเป็ นอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี้
คณะกรรมการชุดย่ อย

1. นางไพจิตร รัตนานนท์*
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตวจสอบ
3. นายอรุ ณ จิรชวาลา
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
กรรมการอิสระ
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา
6. นายสมัย ลี้สกุล
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
7. นายภาสิ ต ลี้สกุล
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และประธาน
กรรมการจัดการ
8. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
9. นายโลห์ อิง คี
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
10. นายศักดา ตันติวฒั นกูล
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
11. นายเชวง รี ศรี กิตต์
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
12. นางสาวภาวิตา ลี้สกุล
ผูอ้ านวยการสายงานบริ หารองค์กร
13. นายวิศลั ย์ เอกธรรมกุล
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสายงานวิศวกรรม
14. นายอานวย ลายไม้
ที่ปรึ กษาสายงานบริ หารคุณภาพ


 
 






  
































































 

15. นายนิธิธชั ทิพย์อนันตสกุล
16. นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว



9



3



6



3



4

 
 
4
10

ที่ปรึ กษาฝ่ ายบริ หารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์
ที่ปรึ กษาฝ่ ายกลยุทธ์องค์กร

รวมจานวนกรรมการและผูบ้ ริ หารของแต่ละชุด

ประธานกรรมการ  กรรมการ

* ประธานกรรมการเป็ นตัวแทนจากบริ ษทั เคพีเค 1999 จากัด ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย นางไพจิ ตร รัตนานนท์ นายสมัย ลี้สกุล นายภาสิ ต ลี้สกุล และ
นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองคนในสี่ คนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญบริ ษทั ฯ
โดยมีนางสาวอุ่นเรื อน สุจริ ตธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส เป็ นเลขานุการบริ ษทั
 คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จากัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้
คณะกรรมการ
บริษัท

รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางไพจิตร รัตนานนท์
ประธานกรรมการ
นายสมัย ลี้สกุล
กรรมการ
นายภาสิ ต ลี้สกุล
กรรมการ
นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการ
นายศักดา ตันติวฒั นกูล
กรรมการ
นายเชวง รี ศรี กิตต์
กรรมการ
รวมจานวนกรรมการ








6

กรรมการผู้มอี านาจ
ลงนาม*
๏
๏
๏
๏


4

ประธานกรรมการ  กรรมการ ๏ กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
*กรรมการสองคนในสี่ คนนี้ ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญบริ ษท
ั ฯ

 คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ ซี ยูทลิ ติ ี้ จากัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้
คณะกรรมการ
บริษัท

รายชื่อกรรมการ
1. นายภาสิ ต ลี้สกุล
ประธานกรรมการ
2. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการ
3. นางสาวภาวิตา ลี้สกุล
กรรมการ
รวมจานวนกรรมการ





3

กรรมการผู้มอี านาจ
ลงนาม*
๏
๏
๏

3

ประธานกรรมการ  กรรมการ ๏ กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
*กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญบริ ษท
ั ฯ

 คณะกรรมการบริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จากัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้
คณะกรรมการ
บริษัท

รายชื่อกรรมการ
1. นายภาสิ ต ลี้สกุล
ประธานกรรมการ
2. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการ
3. นายเฉิ น คง
กรรมการ
รวมจานวนกรรมการ





3

ประธานกรรมการ  กรรมการ ๏ กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
*กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญบริ ษท
ั ฯ
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กรรมการผู้มอี านาจ
ลงนาม*
๏
๏
๏
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

 สรุ ปการเข้าประชุมของกรรมการในปี 2560

รายชื่อกรรมการบริษัท

สามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณา
ค่ าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการจัดการ

จานวนการเข้ าร่ วมประชุ มของกรรมการในปี 2560 (ครั้ง)

1. นางไพจิตร รัตนานนท์
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
3. นายอรุ ณ จิรชวาลา
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
6. นายสมัย ลี้สกุล
7. นายภาสิ ต ลี้สกุล
8. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
9. นายโลห์ อิง คี

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

ไม่ได้เป็ น
4/4
4/4
4/4
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น

ไม่ได้เป็ น
2/2
2/2
2/2
2/2
ไม่ได้เป็ น
2/2
2/2
ไม่ได้เป็ น

ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
1/1
ไม่ได้เป็ น
1/1
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
1/1
ไม่ได้เป็ น

ไม่ได้เป็ น
2/2
2/2
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
2/2
2/2
ไม่ได้เป็ น

ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
1/1
1/1
1/1
1/1

ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
18/19
15/19
13/19

 สรุ ปการได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
การสรรหา/
การแต่ งตั้ง
การแต่ งตั้ง
เป็ นกรรมการ ในการประชุม
ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งถัดไป
ประจาปี 2560
ไม่ใช่
2562
ไม่ใช่
2561

ปี ทีไ่ ด้ รับ
แต่ งตั้งเป็ น
กรรมการ

ปี ทีเ่ ลือก
ครั้งล่ าสุ ด

ประเภทของกรรมการ

1. นางไพจิตร รัตนานนท์

2548

2559

ประธานกรรมการ

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

2548

2558

กรรมการอิสระ

3. นายอรุ ณ จิรชวาลา

2552

2559

กรรมการอิสระ

ไม่ใช่

2562

4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

2559

2560

กรรมการอิสระ

ใช่

2563

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร

2548

2558

กรรมการอิสระ

ไม่ใช่

2561

6. นายสมัย ลี้สกุล

2550

2560

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

ใช่

2563

7. นายภาสิ ต ลี้สกุล

2556

2560

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

ใช่

2563

8. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์

2550

2558

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

ไม่ใช่

2561

9. นายโลห์ อิง คี

2558

2559

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

ไม่ใช่

2562

รายชื่อกรรมการ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

2. ผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีจานวน 8 คน ดังนี้
1. นายภาสิ ต ลี้สกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
3. นายศักดา ตันติวฒั นกูล
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
4. นายเชวง รี ศรี กิตต์
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
5. นายโลห์ อิง คี
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
6. นางสาวภาวิตา ลี้สกุล
ผูอ้ านวยการสายงานบริ หารองค์กร
7. นางสาวอุ่นเรื อน สุจริ ตธรรม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และเลขานุการบริ ษทั
8. นางสาวเรวดี อาจหาญ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีอาวุโส
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร มีดงั นี้
1. เป็ นผูส้ นับสนุน และอานวยการการทางานของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งในด้านปฏิบตั ิการและด้านงานอานวยการ นาเสนองาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูเ้ ชื่อมต่อระหว่างกรรมการบริ ษทั และพนักงาน
2. ดาเนิ นการวางระบบบริ หารงาน การผลิตสิ นค้าหรื อบริ การจนถึง การส่ งมอบงาน เช่น การตลาด งานประมูล งานออกแบบ
งานจัดซื้อ การผลิต และการส่งมอบ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

3. รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเสี่ ยง และการจัดการ และนาเสนองบประมาณประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็ นไปตามกรอบ และแนวทางของงบประมาณ ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับ
4. กากับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุ คคลที่ มีประสิ ทธิ ภาพ และให้เป็ นไปตามอานาจหน้าที่ ที่กาหนดไว้ และเป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
5. ดาเนิ นการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร และชุ มชนสัมพันธ์ เป้ าหมายขององค์กร รวมทั้งสิ นค้าและบริ การ จะต้องได้รั บการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็ นที่ภาคภูมิใจของผูถ้ ือหุน้
6. ดาเนิ นการเรื่ องการจัดหาทุนเพื่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั วางแผนการจัดหาทุน แหล่งทุน กลยุทธ์การจัดหาทุน การจัดทา
เอกสารการหาทุน และอื่น ๆ
7. ดาเนินการเรื่ องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั จะมอบหมาย
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารจะดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการโดยตาแหน่ง
อนึ่ ง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ไม่มีอานาจในการดาเนิ นการใด ๆ เกี่ ยวกับรายการหรื อเรื่ องที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
หรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ตามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด หรื อตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยกาหนด) ที่จะทาขึ้นกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
3. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม ดารงตาแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 8
พฤศจิกายน 2550
การศึกษา:
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี สาขาทฤษฎีบญั ชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทางาน:
ปรากฏดังหัวข้อ “คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร”
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดงั นี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร
- ทะเบียนกรรมการ
- หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการรวมถึ ง หนัง สื อ นัด ประชุ ม คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ เ ป็ นเลขานุ ก าร คื อ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
- หนังสื อเชิญประชุม และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ย และหนังสื อรับรองความเป็ นอิสระที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริ หาร และจัดส่ ง
สาเนารายงานดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ได้รับ
รายงานนั้น
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกาหนด และตามที่บริ ษทั ฯ มอบหมาย อาทิเช่น
- ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และข้อพึงปฏิ บัติดา้ นการกากับดู แลให้การดาเนิ น
กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

- ทาหน้าที่ ใ นการดาเนิ นการจัด ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการพิ จารณาค่า ตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- ทาหน้าที่ เป็ น Contact Person รับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
กฎหมายให้กับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ฯ
4. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(ก) ค่ าตอบแทนกรรมการปี 2560
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ของบริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน สาหรับประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระที่เป็ นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระ 3 คน คนละ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 4 คน คนละ 10,000
บาทต่อเดือน
2. ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ได้อนุมตั ิการจ่ายโบนัสกรรมการสาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2559 ให้กบั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 5 คน รวมเป็ นเงินโบนัสทั้งสิ้น 1,837,869 บาท ดังนี้
- นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ
660,000 บาท
- กรรมการอิสระ 4 คน และอดีตกรรมการอิสระ 1 คน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
300,000 บาท
2. นายอรุ ณ จิรชวาลา
300,000 บาท
3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
300,000 บาท
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ *
255,738 บาท
5. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี (อดีตกรรมการอิสระ)**
22,131 บาท
* ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โบนัสคานวณตามจานวนวันที่ดารงตาแหน่ ง
กรรมการในปี 2559 คือ 312 วัน
** ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 โบนัสคานวณตามจานวนวันที่ดารงตาแหน่งกรรมการในปี
2559 คือ 27 วัน
3. ค่าเบี้ ยประชุม สาหรั บคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ในอัตรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเข้าร่ วมประชุมต่อครั้ง (ให้เฉพาะกรรมการ
อิสระ)
สาหรับบริ ษทั ย่อย ในปี 2560 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริ ษทั เดี ยว คื อ บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด ใน
รู ปแบบค่าตอบแทนรายเดือนให้กรรมการรวม 6 คน คนละ 10,000 บาทต่อเดือน
สรุ ปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 เป็ นดังนี้

- 50 -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

กรรมการบริษัทฯ และ
บริษัท สหการวิศวกร จากัด

คณะกรรมการ
บริษัท
(ประกอบด้ วย
ค่ าตอบแทนราย
เดือนปี 60 และ
โบนัสปี 59)

1. นางไพจิตร รัตนานนท์
1,260,000
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 600,000
3. นายอรุ ณ จิรชวาลา
540,000
4. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี *
22,131
5. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
495,738
6. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
540,000
7. นายสมัย ลี้สกุล
120,000
8. นายภาสิ ต ลี้สกุล
120,000
9. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์

120,000

ค่ าตอบแทนกรรมการทีอาร์ ซี
ค่ าเบีย้ ประชุ ม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่ าตอบแทน
และสรรหา

ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กรรมการ
บรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ ยง
สหการ
วิศวกร

ไม่ได้เป็ น
40,000
40,000
40,000
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น

ไม่ได้เป็ น ไม่ได้เป็ น
20,000
ไม่ได้เป็ น
20,000
10,000
20,000
ไม่ได้เป็ น
20,000
10,000
ไม่ได้เป็ น ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้
ไม่ได้เป็ น
เบี้ยประชุม
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้
ไม่ได้
เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม
ไม่ได้เป็ น ไม่ได้เป็ น ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ นกรรมการทีอาร์ซี
ไม่ได้เป็ นกรรมการทีอาร์ซี

ไม่ได้เป็ น
20,000
20,000
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้
เบี้ยประชุม
ไม่ได้
เบี้ยประชุม
ไม่ได้เป็ น

10. นายโลห์ อิง คี
120,000
11. นายศักดา ตันติวฒั นกูล
12. นายเชวง รี ศรี กิตต์
รวมค่ าตอบแทนกรรมการ
3,937,869
120,000
80,000
20,000
40,000
ทีอาร์ ซี และสหการวิศวกรปี 2560
* พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี เป็ นอดีตกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
(ข)

ค่ าตอบแทน
รวม

120,000
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
120,000
120,000

1,380,000
680,000
630,000
22,131
555,738
570,000
240,000
240,000

120,000

240,000

ไม่ได้เป็ น
120,000
120,000

120,000
120,000
120,000

720,000

4,917,869

ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินของผู้บริหาร
ค่ าตอบแทน
เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ:

จานวนคน
7
8*

ปี 2559
จานวนเงิน (ล้ านบาท)
29.67
6.20
(โบนัสปี 2558)
35.87

จานวนคน
7
7

ปี 2560
จานวนเงิน (ล้ านบาท)
31.97
6.92
(โบนัสปี 2559)
38.89

1. ผูบ้ ริ หาร 7 คน ประกอบด้วยนายสมัย ลี้สกุล นายภาสิ ต ลี้สกุล นางพจนี ย ์ เผ่าสวัสดิ์ นายโลห์ อิง คี นายศักดา ตันติวฒ
ั นกูล

นายเชวง รี ศรี กิตต์ และนางสาวภาวิตา ลี้สกุล
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

2. โบนัสสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2558 ที่จ่ายจริ งในปี 2559 ได้รวมนางสาวจงกลณี ตันสุ วรรณ อดี ตรักษาการประธาน
เจ้าหน้าที่การเงินที่ดารงตาแหน่งระหว่างปี 2558
3. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารประกอบด้วยเงิ นเดื อน โบนัส ค่าเบี้ ยประกันชี วิตและอุบตั ิ เหตุกลุ่ ม ค่าเบี้ ยประกันสุ ขภาพ เงิ น

ประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พ และในที่น้ ี ไม่รวมค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และผูจ้ ดั การฝ่ าย
การเงิน
(ค)

ค่ าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั ิงานและพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารประกอบด้วย เงินเดื อน โบนัส เงิ นประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ รถประจาตาแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ ามัน
 ค่ าตอบแทนอืน่
(ก) ค่ าตอบแทนอืน่ ของกรรมการ
ประธานกรรมการได้รับเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ในปี 2560 รวม 59,713 บาท) ประกัน
ชีวติ และอุบตั ิเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถประจาตาแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ ามัน
(ข) ค่ าตอบแทนอืน่ ของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระได้รับประกันสุขภาพ
(ค) ค่ าตอบแทนอืน่ ของผู้บริหาร
เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เงินสมทบ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

จานวนคน
5

ปี 2559
จานวนเงิน (ล้ านบาท)
1.29

จานวนคน
5

ปี 2560
จานวนเงิน (ล้ านบาท)
1.45

ห
มายเหตุ: ผูบ้ ริ หาร 5 คน ประกอบด้วย นายสมัย ลี้สกุล นายภาสิ ต ลี้สกุล นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์ นายศักดา ตันติวฒั นกูล และ
นางสาวภาวิตา ลี้สกุล

5. บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด มีพนักงานทั้งสิ้น 1,029 คน ประกอบด้วยพนักงาน
ประจา 421 คน และพนักงานชัว่ คราว 608 คน แบ่งตามสายงานต่าง ๆ ได้ดงั นี้
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

จานวนพนักงาน (คน)
ปี 2559
ปี 2560

สายงาน
1. พนักงานประจา
2.
ฝ่ ายบริ หาร (ตั้งแต่ระดับผูอ้ านวยการสายงานขึ้นไป)
3.
สายงานการตลาด
4.
สายงานวิศวกรรม
5.
สายงานปฏิบตั ิการ
6.
สายงานบริ การงานก่อสร้าง
7.
สายงานบริ หารองค์กร
8.
สายงานบริ หารคุณภาพ
9.
สายงานบัญชีและการเงิน
รวม
พนักงานชัว่ คราว
รวมพนักงานทั้งหมด

7
26
44
186
81
82
80
19
525
682
1,207

7
23
32
168
41
61
68
21
421
608
1,029

 ผลตอบแทนพนักงาน ในปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจานวน
รวมทั้งสิ้น 484.24 ล้านบาท ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุกลุ่ม
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น
(หน่วย: ล้านบาท)
ผลตอบแทนพนักงาน
ปี 2559
ปี 2560
(ไม่ รวมกรรมการและผู้บริหารทีแ่ สดงในหัวข้ อก่อนหน้ า)
พนักงานประจา
347.71
306.38
พนักงานสัญญาจ้าง
171.45
177.86
รวมผลตอบแทนทั้งหมด
519.26
484.24
 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนและบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้
จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน และจูงใจให้พนักงานทางานกับบริ ษทั ฯ ในระยะยาว ในปี 2560
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด สมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พให้พนักงานจานวน 8.05 ล้านบาท และ 1.3 ล้านบาท
ตามลาดับ
 นโยบายการพัฒนาพนักงาน
ตามปรัชญาองค์กรของบริ ษทั ฯ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ยึดมัน่ และ
มุ่งเน้นการบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่ องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ ตอ้ งการเป็ นผูน้ าของ
ประเทศในธุ ร กิ จรั บเหมาก่ อ สร้ างที่ เ น้น คุ ณภาพและความปลอดภัย ในด้า นงานก่ อ สร้ า งท่ อก๊ าซธรรมชาติ และงานก่ อ สร้ า ง
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และพลังงาน และมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืนมัน่ คง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้
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1. บริ ษทั ฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานอย่างเป็ นขั้นตอนโดยคานึ งถึงลักษณะงานและคุณสมบัติของ
พนักงานตามความต้อ งการ โดยเมื่ อ พนัก งานมาเริ่ ม งานกับ บริ ษ ัท ฯ จะมี การปฐมนิ เ ทศและชี้ แ จงรายละเอี ย ดงานตาม Job
Description ให้พนักงานได้รับทราบเพื่อความชัดเจนในการปฏิบตั ิงานต่อไป
2. บริ ษทั ฯ มีกระบวนการดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การพนักงาน โดยนอกเหนื อจากสวัสดิการพื้นฐานตาม
กฎหมายแล้ว บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาสวัสดิการอื่นเพิม่ เติมให้กบั พนักงาน ได้แก่
2.1 การจัดทาบัตรประกันสุ ข ภาพ ครอบคลุม การรักษาพยาบาลทั้งในส่ วนของผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน ค่าผ่าตัด
รวมถึงอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นและการรักษาด้านทันตกรรม
2.2 การจัดทาประกันชีวติ และอุบตั ิเหตุหมู่
2.3 การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้กบั พนักงานเพื่อให้พนักงานได้สะสมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณอายุงาน
บริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายเงิ นสมทบให้กบั พนักงานตามจานวนปี ในการทางานตามที่ กฎหมายกาหนด โดยพนักงานสามารถหักเงิ น
สะสมเข้ากองทุนดังกล่าวได้ในอัตราร้อยละ 3 - 10 ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจและความสมัครใจของพนักงาน
3. คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากรอบและงบประมาณ
การขึ้นเงิ นเดือนและโบนัสในภาพรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด เป็ นประจาทุกปี ซึ่ งคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาเรื่ องดังกล่าวโดยพิจารณาจากทั้งปั จจัยภายนอก (เช่ น การคาดการณ์ อตั ราเงิ นเฟ้ อ สภาวะ
เศรษฐกิจ อัตราเฉลี่ยการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง) และปั จจัยภายใน (เช่น ผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ แผนการลงทุนระยะยาว ประวัติการขึ้นเงิ นเดือนและโบนัสในอดีต) เพื่อกาหนดกรอบค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละปี ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดาเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. บริ ษทั ฯ มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้พฒั นาความรู ้และ
ทักษะ ทั้งความรู ้เฉพาะทางและและความรู ้ทวั่ ไป ดังนี้
4.1 พนักงานใหม่
บริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารจัด ปฐมนิ เ ทศโดยจัด ให้ มี ก ารอบรมพื้ น ฐานความรู ้ ด้า นต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การ
ปฏิบตั ิงานอันประกอบด้วย ประวัติและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ความรู ้พ้นื ฐานด้านกระบวนการทางธุรกิจ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และเป้ าหมายขององค์กร ความรู ้เบื้องต้นด้านระบบบริ หารคุณภาพ ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 ความรู ้
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบตั ิการ และความรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
4.2 พนักงานประจาทุกระดับ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริ มให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมอย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถทั้ง
ในด้านการบริ หารจัดการทัว่ ไปและความรู ้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่าง ๆ โดยจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก มีการเชิญวิทยากร
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้
ในปี 2560 มีการจัดอบรม ดังนี้
การอบรมระดับหัวหน้างานขึ้นไป อาทิเช่น
- หลักสู ตร “Knowledge Management ระดับปฏิบตั ิการ” เพื่อให้เข้าใจหลักการและขั้นตอนการจัดการ
ความรู ้ และเข้าใจบทบาทของผูอ้ บรมต่อความสาเร็ จในการจัดการความรู ้ รวมทั้งยังเป็ นการปรั บ
แนวคิ ดให้เห็ นถึ ง ความสาคัญและมี ส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ ไปใช้ในการทางาน เพื่อให้การ
ทางานที่มีประสิ ทธิภาพ

- 54 -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริ หาร (จป.บริ หาร)” เพื่อให้ทราบถึงบทบาท
และหน้าที่ของผูบ้ ริ หารในการบริ หารงานด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกระทรวงแรงงานกาหนด
และข้อปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตร “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria)” เพื่อให้พนักงานมีความรู ้และความเข้าใจใน
หนึ่ งในเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ที่ จะได้รับรางวัลมาตรฐาน TQC แห่ งชาติ (Thailand Quality Class)
ภายในปี 2562 ซึ่ งเกณฑ์รางวัลคุ ณภาพแห่ งชาติ เป็ นเครื่ องมื อที่ ช่วยในการตรวจประเมิ นและช่ วย
พัฒนาระบบบริ หารจัดการขององค์กร โดยมีมุมมองและการขับเคลื่อนเพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั องค์กรให้บรรลุเป้ าหมาย ปรับปรุ งผลลัพธ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความ
สอดคล้องไปในแนวทางตามปรัชญาองค์กร วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
- หลักสูตร “Project Management Professional” เพื่อทบทวนทักษะ ความรู ้ และความสามารถ ทั้งในด้าน
บทบาทหน้าที่ ขอบเขตของงาน และมาตรฐานในการปฏิ บัติง านด้านการบริ หารโครงการให้แ ก่
ผูบ้ ริ หารโครงการ ผูบ้ ริ หารงานก่อสร้าง และผูจ้ ดั การ ทาให้มีขีดความสามารถในการบริ หารโครงการ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และรองรับการเติบโตขององค์กรได้อย่างยัง่ ยืน
- หลักสูตร “Project Management Practitioner” เพื่อให้พนักงานระดับหัวหน้างานเกิดความรู ้ความเข้าใจ
ด้านการบริ หารโครงการ และสามารถนาความรู ้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึ กอบรมมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
- หลักสูตร “Modern Approach for Modern Management” เพื่อให้ผบู ้ ริ หารเข้าใจถึงหลักสาคัญของการ
บริ หาร การจัดการ และสามารถนาเครื่ องมือการบริ หาร การจัดการชนิดต่าง ๆ ไปใช้เพื่อสนับสนุนการ
บริ หาร การจัดการในหน่วยงานให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
- หลักสูตร “สื่ อสารให้ได้ใจ นาเสนอได้ผลงาน” เพื่อส่ งผลต่อความสาเร็ จในการทางาน ทั้งการทางาน
ส่วนบุคคล และการทางานเป็ นทีม เนื่ องจากการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือที่ส่งเสริ มการสร้างสัมพันธภาพ
และบรรยากาศที่ดีในการทางาน ซึ่งเป็ นปั จจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้เกิดความสาเร็ จและบรรลุเป้ าหมายใน
การปฏิบตั ิงานของทีมงานและองค์กร
การอบรมระดับพนักงาน อาทิเช่น
- หลักสู ตร “การวัดและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน Key Performance Indicators (KPI)” เพื่อเสริ มสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจในการวัดและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงาน (KPI) ให้แก่ พนักงาน และพนักงาน
สามารถจัดทา KPI รายบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย
ของบริ ษทั ฯ สามารถนาระบบ KPI มาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ ม
ให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย
- หลักสู ตร “ผูป้ ฏิบตั ิงานในที่อบั อากาศ” เพื่อให้นายจ้างปฏิ บตั ิตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานใน
การบริ หารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานในที่อบั
อากาศ พ.ศ. 2547 และเพื่อให้ลูกจ้างซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีหน้าที่ ปฏิ บัติงานตามคาสั่งของนายจ้างได้รับการ
ฝึ กอบรมวิธีการปฏิบตั ิงานในที่อบั อากาศตามมาตรฐานหลักสูตรที่กฎหมายกาหนดไว้ รวมทั้งเป็ นการ
เพิ่มความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิงานในที่อบั อากาศให้แก่พนักงาน
-
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-

หลักสู ตร “TRC Beyond 2017” เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องวัฒนธรรมองค์กรให้แก่
พนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความสาคัญ และสร้างเสริ มพฤติกรรมที่เป็ นไปตามวัฒนธรรมองค์กร
อันจะนาไปสู่การบรรลุซ่ ึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย
- หลักสูตร “โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน” เพื่อให้สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการฝึ กอบรมไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
- หลักสู ต ร “ผูค้ วบคุ ม การใช้ง านปั้ นจั่น ผูใ้ ห้สัญ ญาณแก่ ผูบ้ ัง คับ รถปั้ นจั่น ผูเ้ กาะยึดวัสดุ ” เพื่อ ให้
พนักงานที่ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับปั้ นจัน่ ได้ทราบข้อกาหนด และข้อปฏิบตั ิตามกฎหมายความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับปั้ นจัน่ รวมถึงได้รับการฝึ กอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกาหนดไว้
- หลักสู ตร “ความปลอดภัยในการทางานไฟฟ้ า” เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ในการปฏิ บตั ิงาน
เกี่ ยวกับไฟฟ้ าได้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกาหนด และทราบถึงอันตรายจากไฟฟ้ าและหลักการ
ป้ องกันอัน ตรายเกี่ ย วกับ ไฟฟ้ า และได้ฝึ กปฏิ บัติ ก ารปฐมพยาบาลได้อ ย่า งปลอดภัย ทั้ง ผูป้ ระสบ
อันตรายและผูช้ ่วยเหลือ
- หลักสู ตร “ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน สาหรับลูกจ้างทัว่ ไปและ
ลูกจ้างเข้าทางานใหม่” เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ ของตนเองในด้านความ
ปลอดภัยในการทางาน สอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทางาน
นอกจากนี้ ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีการจัดการองค์ความรู ้ (Knowledge Management) ภายใน
องค์กรขึ้น เพื่อให้เกิ ดการรวบรวม สร้าง จัดระเบี ยบ แลกเปลี่ ยน และประยุกต์ใช้ความรู ้ในองค์กร จึ งจัดกิ จกรรมหลักสู ตรการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ หรื อ “Knowledge Sharing” โดยให้ตวั แทนของแต่ละฝ่ ายงานนาเสนอหลักสู ตรที่ เป็ นประโยชน์ต่อการ
ทางาน เพื่อแลกเปลี่ยนให้กบั พนักงานในองค์กรที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายและซักถาม อาทิเช่น
- หลักสู ตร “การประยุกต์ใช้ Cloud สาหรับทางาน” นาเสนอโดยฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์
ข้อมูล เพื่อสามารถนามาประยุกต์ใช้งานกับการทางานและชีวติ ประจาวันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- หลักสู ตร “ประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษในการติดต่อธุรกิจ” นาเสนอโดยฝ่ ายสนับสนุนองค์กร เช่น
คาที่มกั พบบ่อย การจับใจความสาคัญ การเขียนอีเมล์อย่างง่าย เป็ นต้น
- หลักสู ตร “การลงทุนในกองทุนเพื่อประหยัดภาษี ” นาเสนอโดยฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้
การลงทุนในกองทุน LTF และ RMF
- หลักสูตร “ทักษะการโค้ช สาหรับหัวหน้างาน” นาเสนอโดยฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้ความรู ้วิธีการโค้ช
หรื อสอนงาน พร้อมเทคนิคการสื่ อสารให้สามารถโค้ชงานกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้อย่างราบรื่ น
สาหรับปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัดได้จดั ให้พนักงานในทุกระดับเข้า ฝึ กอบรมทั้งภายใน-ภายนอก
โดยสรุ ปเป็ นชัว่ โมงในการอบรม ดังนี้
ปี 2559
ปี 2560
การอบรมของพนักงาน
อบรมภายใน
อบรมภายนอก อบรมภายใน อบรมภายนอก
ระดับพนักงาน
271
678
476
383
ระดับหัวหน้างาน
465
708
306
418
รวมชั่วโมงการอบรม
736
1,386
782
801
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5. การจัด ท ากิ จ กรรมพนักงานสัม พัน ธ์ (Employee Relations) บริ ษทั ฯ มี ก ารจัดท ากิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ดังนี้
5.1 ประชาสัมพันธ์ We are TRC เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กบั พนักงานทั้งที่สานักงานใหญ่และไซท์งาน
5.2 การจัดกิจกรรมร่ วมรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Talk) ร่ วมกัน เพื่อให้พนักงานได้พบปะกับผูบ้ ริ หาร
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day และวันสงกรานต์ เป็ นต้น
5.3 กิจกรรม “Move for change แค่ขยับชีวิตก็เปลี่ยน” เพื่อรณรงค์ให้พนักงานหันมาใส่ ใจสุ ขภาพของตนเอง
ด้วยการออกกาลังกาย
5.4 จัดตั้งชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตัน และชมรมฟุตบอล เป็ นต้น
5.5 กิจกรรม 5ส เพื่อเสริ มสร้างวินยั และสุ ขนิ สัยให้กบั พนักงาน โดยมีตวั แทนผูบ้ ริ หารและพนักงานแต่ละฝ่ าย
ร่ วมประเมินผลกิจกรรม
5.6 การจัดทากิจกรรมกีฬาสี และเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจาปี เพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคนทั้งที่สานักงาน
ใหญ่และพนักงานที่ปฏิบตั ิงานที่ไซท์งาน มีโอกาสร่ วมแข่งขันกีฬาและร่ วมงานปี ใหม่ เพื่อเสริ มสร้างความสามัคคี และได้พบปะ
สังสรรค์กนั ในบรรยากาศที่อบอุ่น
6. บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการสื่ อสารข้อมูลภายในองค์กรระหว่างบริ ษทั ฯ กับพนักงาน โดยมีฝ่ายสื่ อสาร
องค์กรเป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมและเปิ ดเผยข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่ องทางต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่ อง
นโยบาย กฎระเบียบ ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่ อสารดังกล่าว
ได้แก่ Intranet ซึ่งข้อมูลที่เปิ ดเผยไว้ให้พนักงานได้รับทราบใน Intranet อาทิเช่น สื่ อในการเรี ยนรู ้ระบบ ERP ข้อกาหนดต่าง ๆ ของ
ระบบ ISO ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพนักงาน
ได้แก่ ข่าวกิจกรรมของบริ ษทั ฯ ในแตละเดื อน วันเกิดพนักงาน แนะนาพนักงานเข้าใหม่ประจาเดือน เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีการ
สื่ อสารผ่าน Email, Application Line และบอร์ดพนักงานอีกด้วย
7. บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน ไม่ละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน และไม่เลือกปฏิ บตั ิ ระหว่างเพศ
รวมถึงบริ ษทั ฯ ยังมีการจ้างงานผูพ้ ิการ และการจ้างงานโดยไม่กาหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง
8. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรื อข้อร้องเรี ยนผ่านผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
หรื อกล่องรับความคิดเห็นโดยผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะเป็ นผูร้ วบรวมข้อเสนอแนะหรื อข้อร้องเรี ยน เพื่อนาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หารบุคคลเพื่อพิจารณาและดาเนิ นการต่อไป ข้อมูลรายละเอียดของผูร้ ้องเรี ยนจะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับอย่าง
เคร่ งครัด


ข้ อพิพาททางด้ านแรงงานทีส่ าคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่มี
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9. การกากับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่า การกากับดู แลกิ จการที่ ดีมีความสาคัญ และเป็ นสิ่ งที่ เพิ่มมูลค่า และส่ งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของ
กิ จ การ บริ ษ ัท ฯ จึ ง ได้มี การจัด ท านโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การ และจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ขึ้ น อย่า งเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร รวมถึ ง
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน โดยได้จดั ทาเป็ นรู ปเล่มแจกให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เพื่อใช้เป็ นหลักในการประพฤติปฏิ บัติ โดยการคานึ งถึงสิ ท ธิ ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม ภายใต้กรอบ
กฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ ความมีจริ ยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ประพฤติและปฏิบตั ิที่ถูกต้อง เป็ นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยได้
เปิ ดเผยนโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และได้
ผนวกเป็ นเอกสารส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทางานให้กบั พนักงานทุกคน
ในปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิ บาล และคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิ จการ
รวมทั้งข้อควรปฏิ บตั ิต่าง ๆ และรับทราบข้อเสนอแนะจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย (IOD) ในโครงการสารวจการ
กากับดูแลกิ จการบริ ษทั จดทะเบี ยนไทยประจาปี 2560 โดยบริ ษทั ฯ ได้รับผลประเมินการกากับดูแลกิ จการประจาปี 2560 ด้วย
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90 (ระดับ “ดีเลิศ”) สู งขึ้นจากปี ก่อนที่อยูท่ ี่ร้อยละ 87 (ระดับ “ดีมาก”) และสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริ ษทั จด
ทะเบี ยนโดยรวมจากการสารวจบริ ษทั จดทะเบี ยนจานวน 620 บริ ษทั ที่ อยู่ที่ร้อยละ 80 และสู งกว่าค่าเฉลี่ยในทุกหมวดของการ
ประเมิน
2. คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุ ด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการ
บริ หาร และคณะกรรมการจัดการ รายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษทั สหการวิศวกร จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ดังนี้
1. นางไพจิตร รัตนานนท์
ประธานกรรมการ - ตัวแทนจากบริ ษทั เคพีเค 1999 จากัด ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ
3. นายอรุ ณ จิรชวาลา
กรรมการอิสระ
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
กรรมการอิสระ
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
กรรมการอิสระ
6. นายสมัย ลี้สกุล
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
7. นายภาสิ ต ลี้สกุล
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
8. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
9. นายโลห์ อิง คี
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
โดยมีนางสาวอุ่นเรื อน สุจริ ตธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส เป็ นเลขานุการบริ ษทั

- 58 -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560



บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จากัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้
1. นางไพจิตร รัตนานนท์
ประธานกรรมการ
2. นายสมัย ลี้สกุล
กรรมการ
3. นายภาสิ ต ลี้สกุล
กรรมการ
4. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการ
5. นายศักดา ตันติวฒั นกูล
กรรมการ
6. นายเชวง รี ศรี กิตต์
กรรมการ

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด ประกอบด้วยนางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย
ลี้สกุล นายภาสิ ต ลี้สกุล และนางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองคนในสี่ คนนี้ลงลายมือร่ วมกัน และประทับตราสาคัญบริ ษทั ฯ
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่ในเรื่ อง
ที่ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนการดาเนิ นการ เช่น เรื่ องที่ กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ และการซื้อหรื อขายสิ นทรัพย์ที่สาคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กาหนด เป็ นต้น
2. กาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ฯ
3. กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิ ศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และการกากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการให้
เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดแก่ผถู ้ ือหุ ้นและการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ยกเว้นนโยบายหรื อการดาเนิ นงานที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบและอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. พิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อานาจการบริ หาร
และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
5. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกาหนดค่าตอบแทนของฝ่ ายบริ หาร
6. รั บผิด ชอบต่อผลประกอบการและการปฏิ บัติ งานของฝ่ ายบริ หาร โดยมี ค วามตั้งใจและความระมัดระวังในการ
ปฏิบตั ิงาน
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ น และการสอบบัญชี ที่เชื่ อถื อได้ รวมทั้ง ดู แลให้มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การ
บริ หารการจัดการความเสี่ ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสียกับบริ ษทั ฯ
9. กาหนดข้อบังคับหรื อระเบียบภายในของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องต่าง ๆ
10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุมเรื่ องสาคัญต่าง ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิ บตั ิที่ดีสาหรับกรรมการ
บริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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11. อานาจในการดาเนิ นการดังต่อไปนี้ จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่ อน ทั้งนี้ กาหนดให้
รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
(ก) เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(ข) การทารายการที่ กรรมการมี ส่ วนได้เสี ย และอยู่ในข่ายที่ กฎหมายหรื อข้อก าหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นอกจากนั้น ในกรณี ต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุม และที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่
เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั ฯ
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุน
กัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
(จ) การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรื อเลิกบริ ษทั ฯ
(ฉ) การอื่นใดที่กาหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรื อ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยให้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังกล่าวข้างต้น
12. คณะกรรมการบริ ษทั อาจแต่งตั้งกรรมการจานวนหนึ่ งตามที่เห็นสมควรให้เป็ นคณะกรรมการจัดการเพื่อปฏิ บตั ิงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ การมอบอานาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอานาจที่ ทาให้กรรมการจัดการสามารถอนุ มตั ิ
รายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทากับบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งกาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ายจัดการ รวมทั้งให้
คาแนะนาและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานประจาของบริ ษทั ฯ ประธานกรรมการ
เป็ นผูท้ าหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมใน
การประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพจนสาเร็ จลุล่วง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้
1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เป็ น ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอรุ ณ จิรชวาลา
3. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
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โดยมีนางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีอาวุโส เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย นิ ตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทาน
งบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปั จจุบนั จะครบวาระวันที่ 24 เมษายน
2562)
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง การประชุม องค์ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบได้ถูกเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผูส้ อบ
บัญชี ภายนอก และผูบ้ ริ หารที่ รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิ นทั้งรายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผสู ้ อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจาเป็ น และเป็ นเรื่ องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ก็ได้
2. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาลังพลของการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน หรื อคัดเลือก
ผูต้ รวจสอบภายในในกรณี ใช้บริ การจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณา
ความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ การเลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปลี่ยนแปลงผูต้ รวจสอบภายในในกรณี ใช้บริ การจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
4. สอบทานการให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ รวมถึงพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. พิจ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อรายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ใ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั ฯ
7. ปฏิ บัติการอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็ นชอบด้วย เช่ น ทบทวน
นโยบายการบริ หารทางการเงิ นและการบริ หารความเสี่ ยง ทบทวนการปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณทางธุ รกิ จของผูบ้ ริ หาร ทบทวน
ร่ วมกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ในรายงานสาคัญ ๆ ที่ ตอ้ งเสนอต่อสาธารณชนตามที่ กฎหมายกาหนด ได้แก่ บทรายงานและการ
วิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้น
8. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
8.3 ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
รายงานอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
9. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาอย่างเป็ นประจา เพื่อคณะกรรมการบริ ษทั ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังต่อไปนี้
9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่ องต่าง ๆ ไว้
อย่างชัดเจน
9.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
9.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ควรทราบ
10. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการ หรื อการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ ง
อาจมี ผลกระทบอย่างมี นัยสาคัญต่อฐานะการเงิ น และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ ง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10.2 ข้อสงสัย หรื อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องสาคัญในระบบการควบคุม
ภายใน
10.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึงสิ่ งที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะ
การเงิน และผลการดาเนินงาน และได้มีการหารื อร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารแล้วว่าต้องดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข
เมื่อครบกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนิ นการ แก้ไขดังกล่าวโดยไม่มี
เหตุผ ลอัน สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานสิ่ งที่ พบดัง กล่า วต่ อ สานัก งานกากับ หลัก ทรั พย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
11. ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ได้กระทาความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติการณ์ดงั กล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั รับทราบ และเพื่อดาเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกั ช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น
ให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชีทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
จากผูส้ อบบัญชี พฤติการณ์อนั ควรสงสัยที่ตอ้ งแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซ่ ึ งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติการณ์น้ นั ให้เป็ นไป
ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
12. มีอานาจเชิ ญกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าหน่ วยงาน หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ เพื่อร่ วมหารื อหรื อตอบคาถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นประจาทุกปี
14. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่
จาเป็ นหรื อเห็นสมควร
3. คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนและสรรหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 2 คน รวม 6 คน ดังนี้
1. รศ.พิเศษ เสตเสถียร เป็ น ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
3. นายอรุ ณ จิรชวาลา
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
5. นายภาสิ ต ลี้สกุล
6. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
โดยมีนางสาวอุ่นเรื อน สุจริ ตธรรม เลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปั จจุบนั จะครบ
วาระวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)
กฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยหน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการพิจารณา
ค่าตอบแทน และด้านการสรรหากรรมการ องค์ประกอบ วาระการดารงตาแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ และ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนและสรรหา
1. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
1.1 พิจารณารู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร ว่ามีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน โดยเทียบเคียงได้กบั บริ ษทั อื่น
ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีความเป็ นธรรม
1.2 ร่ วมกาหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของประธานกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารเป็ นประจาทุกปี เพื่อ
นาเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
1.3 พิจารณากาหนดกรอบ และงบประมาณในการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจาปี ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ผลการดาเนินงานในภาพรวมของบริ ษทั ฯ
1.4 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริ หาร
และประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ หาร และน าเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อ อนุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนของประธาน
กรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ส่ วนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุด
ย่อย จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
1.5 กรณี ที่มีการเสนอขายหลักทรั พย์ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่พิจารณาเงื่อนไข หลักเกณฑ์การจัดสรรที่เหมาะสม และ
เป็ นธรรมต่อทั้งพนักงาน และผูถ้ ือหุ ้น และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบสาหรับกรณี ที่มีการ
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จัดสรรให้กรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่จะจัดสรร โดยต้องไม่มีคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5
2. ด้านการสรรหากรรมการ
2.1 กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา โดยการพิจารณาความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่
เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริ ษทั ฯ สามารถอุทิศเวลาการทางานให้บริ ษทั ฯ
2.2 สรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการ
- เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณานาเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง สาหรั บกรรมการ
บริ ษทั ที่ครบวาระ และ/หรื อการเพิ่มจานวนกรรมการ
- เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้ง สาหรับการแต่งตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ งลง
กรณี ที่กรรมการลาออกหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหายังมีหน้าที่ในการดาเนิ นการเรื่ องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษ ัทมี อ านาจในการเปลี่ ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ ข องคณะกรรมการพิ จารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาตามความจาเป็ นหรื อเห็นสมควร
4. คณะกรรมการบรรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1
คน รวม 3 คน ดังนี้
1. นายอรุ ณ จิรชวาลา เป็ น ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
3. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
โดยมีนางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปั จจุบนั จะครบวาระวันที่ 19 มีนาคม
2564)
กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วย หน้าที่และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ วาระการดารงตาแหน่ง
การประชุม การรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1. สอบทานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการดาเนิ นงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและนาเสนอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. เสนอแนวปฏิบตั ิ และ/หรื อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
4. กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการนานโยบายกากับดูแลกิจการที่ดีไปดาเนินการในเชิงปฏิบตั ิ
5. ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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นอกจากนั้ นแล้ว คณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าลยัง มี ห น้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การเรื่ องอื่ น ใด ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลตามความจาเป็ นหรื อเห็นสมควร
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คนและกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร 2 คน รวม 4 คน ดังนี้
1. นายอรุ ณ จิรชวาลา เป็ น ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
3. นายภาสิ ต ลี้สกุล
4. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
โดยมีนางสาวภาวิตา ลี้สกุล ผูอ้ านวยการสายงานบริ หารองค์กรเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปั จจุบนั จะครบวาระวันที่ 13
พฤศจิกายน 2562)
กฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยองค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง ขอบเขต
และอานาจหน้าที่ การประชุม การรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และกรอบการดาเนินงานการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั ฯ ซึ่ งครอบคลุม
ถึงความเสี่ ยงที่สาคัญประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ ยงในการเข้าประมูลงาน ความเสี่ ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์
ความเสี่ ย งการก่ อ สร้ า ง ความเสี่ ย งทางการเงิ น และความเสี่ ย งด้า นบุ ค ลากร เป็ นต้น รวมถึ ง ให้ ค าแนะน าแก่
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง
2. กาหนดแผนงานการบริ หารความเสี่ ยง และกากับดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนงาน
3. กากับดูแลการดาเนิ นงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรกาหนดวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และ
เป้ าหมายขององค์กร
4. กากับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิ ดความร่ วมมือในการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร และทบทวนความเพียงพอ
ของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. รายงานต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับรายการความเสี่ ยงที่ สาคัญ การประเมิ นสถานะความเสี่ ยง การ
บริ หารความเสี่ ยง ผลกระทบที่จะเกิดในการดาเนิ นงาน รวมถึงวิธีการป้ องกันและสิ่ งที่ตอ้ งดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข
ในกรณี ที่มีเรื่ องสาคัญซึ่งกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยเร็ ว
6. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีอานาจจัดตั้งคณะทางานเพื่อทาหน้าที่ดา้ นบริ หารความเสี่ ยง และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
7. ปฏิบตั ิงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

6. คณะกรรมการบริหาร
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 4 คน ดังนี้
1. นายสมัย ลี้สกุล เป็ น ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายภาสิ ต ลี้สกุล
3. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
4. นายโลห์ อิง คี
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. วางแผนและกาหนดนโยบาย ทิ ศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริ หารงานหลักในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษทั ฯ และการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล หรื อเงินปั นผลประจาปี เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริ ษทั ทันทีเมื่อตรวจพบหรื อสงสัยหรื อได้รับรายงานจากคณะกรรมการจัดการว่ามี
เหตุการณ์ทุจริ ต มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย และมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น
4. ดาเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารอาจมอบอานาจช่วงให้คณะกรรมการจัดการ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีอานาจอนุมตั ิทางการ
เงินในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อหลายเรื่ องตามที่คณะกรรมการบริ หารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้
อนึ่ ง การอนุมตั ิรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการอนุมตั ิรายการที่ทาให้คณะกรรมการบริ หารหรื อผูร้ ับ
มอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุ มตั ิรายการที่ ตนหรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริ ษัทฯ ตามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกาหนด หรื อตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด) ทากับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ หารได้ตามที่
จาเป็ นหรื อเห็นสมควร
7. คณะกรรมการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หาร จานวน 10 คน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการจัดการ
ตาแหน่ งด้ านบริหาร
1. นายภาสิ ต ลี้สกุล เป็ น ประธานกรรมการจัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
3. นายโลห์ อิง คี
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
4. นายศักดา ตันติวฒั นกูล
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
5. นายเชวง รี ศรี กิตต์
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
6. นางสาวภาวิตา ลี้สกุล
ผูอ้ านวยการสายงานบริ หารองค์กร
7. นายวิศลั ย์ เอกธรรมกุล
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสายงานวิศวกรรม
8. นายอานวย ลายไม้
ที่ปรึ กษาสายงานบริ หารคุณภาพ
9. นายนิธิธชั ทิพย์อนันตสกุล
ที่ปรึ กษาฝ่ ายบริ หารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์
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10. นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ที่ปรึ กษาฝ่ ายกลยุทธ์องค์กร

อานาจในการอนุมตั วิ งเงินของคณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการจัด การ และประธานเจ้าหน้า ที่ บริ ห ารมี อ านาจในการอนุ มตั ิ วงเงิ นต่ าง ๆ ตามคู่มือ อานาจอนุ ม ัติและ
ดาเนินการปี 2561 ที่ประกาศใช้ในเดือนมกราคม 2561 อาทิเช่น
เรื่อง
คณะกรรมการจัดการ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
- งบประมาณรายจ่ายต่อโครงการ
ไม่จากัดวงเงิน
- การตัดหนี้สูญ
5-10 ล้านบาท
< 5 ล้านบาท
- การเบิกเงินทดรอง
> 100,000 บาท/ครั้ง
- ค่าเลี้ยงรับรอง การประชาสัมพันธ์ และการบริ จาค
> 50,000 บาท/ครั้ง
- การกูย้ มื เงินระยะสั้นระหว่างบริ ษทั ในเครื อ
50-100 ล้านบาท
< 50 ล้านบาท
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
1. กาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอานาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
2. อนุ มตั ิ ควบคุ มดูแลการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายธุ รกิ จแผนธุ รกิ จ และกลยุทธ์ทางธุ รกิ จที่
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิแล้ว
3. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้ อทรัพย์สินหรื อทาให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ เพื่อ
นามาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริ ษทั ฯ ตลอดจนการกาหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทาสัญญาดังกล่าว
4. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
5. ดาเนินการจัดทาธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิ ดบัญชี การให้กยู้ มื การกูย้ มื การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ
รวมถึงการให้หลักประกัน จานา จานอง ค้ าประกัน และการอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน
ใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ซึ่งต้องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
ด้วย
6. พิจารณาผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯทุกไตรมาสและเปรี ยบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
7. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กาหนดอัตราค่าจ้าง ให้บาเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน
เงินโบนัส ของพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร ตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไป
8. ดาเนินการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น หรื อตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
หรื อคณะกรรมการบริ หารในแต่ละคราวไป
9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริ หาร/คณะกรรมการบริ ษทั ทันทีเมื่อตรวจพบหรื อสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริ ต มี
การปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย และมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารมี อ านาจในการแก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงขอบเขตอานาจหน้า ที่ ของ
คณะกรรมการจัดการได้ตามที่จาเป็ นหรื อเห็นสมควร

3. การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

(1) กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
 กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็ นผูพ้ ิจารณาเบื้ องต้นถึงบุคคลที่ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเป็ นผูม้ ี
ความรู ้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ จากนั้นนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลาดับ (นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิ เฉพาะกรณี การเพิ่มจานวนกรรมการ
และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
 คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
บริ ษ ัท ฯ ก าหนดคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการอิ ส ระสอดคล้อ งกับ เกณฑ์ที่ ก าหนดโดยส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูเ้ กี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มี
นัย หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับตาแหน่ง
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชีซ่ ึงมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับตาแหน่ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับตาแหน่ง
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
 การสรรหากรรมการ
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการจะกระทาโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์การทางานที่ความเหมาะสม และนาเสนอต่อคณะกรรมการ

- 68 -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั และที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลาดับ (นาเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิ เฉพาะกรณี การเพิ่มจานวน
กรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะ
ออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่ งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ
ได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
 การสรรหาผู้บริหารสู งสุ ด
การสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูงสุดจะกระทาโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์การทางานที่ความเหมาะสม และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการคัดเลือกผูบ้ ริ หารสูงสุด และนโยบายในการสื บทอดตาแหน่งในกรณี ที่มี
เหตุการณ์ฉุกเฉิ น หรื อการเกษียณอายุ เพื่อป้ องกันไม่ให้กระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
- อนุ ม ัติ ใ ห้ มี แ ผนสื บ ทอดต าแหน่ ง ของประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และมี น โยบายให้ ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง ระดับ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไปวางแผนสื บทอดตาแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู ้ในการทางานให้กบั พนักงานใน
องค์กรที่มีศกั ยภาพ ที่เห็นว่าสามารถแทนตาแหน่งตนในกรณี เหตุการณ์ฉุกเฉิ น หรื อการเกษียณอายุ
- คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นดังนี้
• การศึ กษาไม่ต่ ากว่าระดับปริ ญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรื อบริ หารธุ รกิ จ หรื อสาขาอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง หากมี
การศึ กษาต่ ากว่า ปริ ญ ญาโท ให้เ ป็ นดุ ล ยพินิ จในการพิจ ารณาคุ ณสมบัติอื่ น ๆ ประกอบของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
• ประสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี ในการบริ หารงานในตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูง
• มีความเป็ นผูน้ า และมีวสิ ยั ทัศน์ที่กว้างไกล
• มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
• มีการตัดสิ นใจและการแก้ไขปั ญหาที่สุขมุ รอบคอบ คานึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร
 นโยบายการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอืน่ ของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและกรรมการ
คณะกรรมการกาหนดนโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการ ให้
เป็ นตามข้อบังคับข้อ 13 วรรค 2 ของบริ ษทั ฯ ที่วา่
“ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจากัด
ประกอบกิจการหรื อเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”
และในกรณี ที่ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและกรรมการเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อื่ นที่ ไม่เข้าข่ายในกรณี
ดังกล่าว ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
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4. การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดนโยบายในการกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมโดยมอบอานาจให้
ฝ่ ายจัดการดาเนินการ ดังนี้
- พิจารณาส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไปเป็ นกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั
ย่อย และบริ ษทั ร่ วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อทาหน้าที่กากับดูแล และควบคุมการดาเนิ นธุรกิจ
- รายงานการส่งตัวแทนดังกล่าว พร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบ
- กากับดูแลให้บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมมีการปฏิ บตั ิที่เป็ นไปตามอานาจอนุ มตั ิและดาเนิ นการ รวมทั้งมีการเปิ ดเผย
ข้อมูล และดาเนิ นการใด ๆ ที่ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการ
เกี่ยวโยง และการได้มาหรื อจาหน่ายซึ่งสิ นทรัพย์
- รายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณี ที่มีเรื่ องที่ มี
นัยสาคัญของบริ ษทั ดังกล่าว อาทิเช่น การเพิ่มหรื อลดทุน การเลิกบริ ษทั ให้นาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
ก่อนดาเนินการใด ๆ
5. การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ได้กาหนดระเบียบข้อบังคับในการนาข้อมูล
ภายในของบริ ษทั ฯ โดยได้ใช้บงั คับมาจนถึงปั จจุบนั ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ
2. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่นาความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไป
เปิ ดเผย หรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รับ
ผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่ทาการซื้อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ โดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ และ/หรื อเข้าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายใน
ของบริ ษทั ฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ซึ่งอยูใ่ นหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ควร
หลีกเลี่ยงหรื องดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ข้อกาหนดนี้
ให้รวมความถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ด้วย ผูใ้ ดที่ฝ่าฝื น
ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทาความผิดอย่างร้ายแรง
4. กรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่
ยัง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ต่ อ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ต ามมาตรา 59 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลที่ดี บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร แจ้งการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้บริ ษทั ฯ รับทราบ และให้นาส่ งสาเนาแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ที่ได้
รายงานต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริ ษทั เพื่อจัดเก็บเป็ นหลักฐาน และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
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6. ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริ ษทั ผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษัทย่ อย:
บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด
TRC International Limited

บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ค่าสอบบัญชี
สาหรับรอบปี บัญชี 2560
1,050,000 บาท
820,000 บาท
3,200 เหรี ยญสหรัฐ

บริ ษทั ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ ี จากัด
บริ ษทั เอสเอช ครอสซิ่งส์ จากัด

บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
Simon W.F. Ng & Co.
ฮ่องกง
S.C. Ng Fuk Chong, FCCA
สาธารณรัฐมอริ เชียส
Talal Abu-Ghazaleh & Co.
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
Talal Abu-Ghazaleh & Co.
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ผูส้ อบบัญชีอิสระ

กิจการร่ วมค้ า:
กิจการร่ วมค้า ซิโนเปค-ทีอาร์ซี
กิจการร่ วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ

บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

300,000 บาท
400,000 บาท

TRC Investment Limited
TRC Middle East LLC
TRC Engineering LLC

1,350 เหรี ยญสหรัฐ
3,200 โอมานเรี ยล
3,200 โอมานเรี ยล
100,000 บาท
5,000 บาท

- ค่ าบริการอืน่
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูส้ อบบัญชีสาหรับการสอบบัญชี ปี 2560
- บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
27,329 บาท
- บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด
13,504 บาท
7. การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ในปี 2560 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้หลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี
สาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code 2017: CG Code 2017) เพื่อใช้แทนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยนปี 2555 โดยมี ก ารปรั บปรุ งเนื้ อหาและลาดับวิธีการนาเสนอให้เป็ นไปตามบริ บ ทการทาหน้าที่ ของ
คณะกรรมการในแต่ละกระบวนการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมีการประเด็นใหม่ ๆ ให้ครอบคลุมถึงแนวคิดหรื อปั จจัยที่เปลี่ยนแปลง
ไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
1/2561 เมื่อนั ที่ 8 มกราคม 2561 ได้มีมติรับทราบหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการพิจารณาทบทวนคู่มือการกากับดูแลกิจการของ
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บริ ษทั ฯ ในกรณี ที่ตอ้ งมี การแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดีสาหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยนปี 2560 เพื่อ
สะท้อนเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ ในการยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามหลักการดังล่าว
บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิที่เป็ นไปตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการให้สิทธิ ข้ นั พื้นฐานต่อผูถ้ ือหุ ้น เช่น การเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น การได้รับส่ วนแบ่งในผลกาไร เงิ นปั นผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่ เพียงพอ การเปิ ดโอกาส
ล่วงหน้าในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ ้น การ
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็นในที่ประชุมอย่างเป็ นอิสระ และยังสนับสนุนให้กรรมการบริ ษทั ทุกคน ผูบ้ ริ หาร
รวมทั้งผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างพร้อมเพรี ยงกัน
บริ ษทั ฯ ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 และในระหว่างปี ไม่มีการเรี ยก
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่อย่างใด บริ ษทั ฯ ได้มีการปฏิบตั ิที่เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
 การแจ้ งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการล่ วงหน้ า
ในวันที่ 27 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”) ในการเผยแพร่ ข่าวการเปิ ดโอกาสล่วงหน้าให้ผูถ้ ือหุ ้น
สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 และเสนอชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็ นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อ
คัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบต้องออกตามวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อหุ ้น โดยผูถ้ ื อหุ ้นสามารถแจ้งบริ ษทั ฯ ถึ งประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อเลขานุ การบริ ษทั ผ่าน 3 ช่องทาง คื อ จดหมาย
อิเล็กทรอนิ กส์ โทรสารและไปรษณี ย ์ ทั้งนี้ ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อผูม้ ี คุณสมบัติในการได้รับคัดเลือกเป็ นกรรมการมาให้บริ ษทั ฯ
พิจารณาแต่อย่างใด
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีโอกาสศึกษาหนังสื อเชิญประชุมเป็ นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 30 วัน (วันที่ 28 มีนาคม 2560)
บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 และเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วนทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และได้แจ้งให้นกั ลงทุนและผูถ้ ือหุน้ รับทราบการเปิ ดเผยดังกล่าวโดยการแจ้งข่าวผ่านระบบ
SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฯ ได้ส่งหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ
ให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และได้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ 3 วัน
ติดต่อกัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน และในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 มีกรรมการเข้าร่ วมประชุมครบทั้ง 9
คน โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผูบ้ ริ หาร ที่ปรึ กษากฎหมาย และ
ผูส้ อบบัญชี ได้เข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างพร้อมเพรี ยงกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ใช้ระบบบาร์ โค๊ด ในการลงทะเบี ยน และนับ
คะแนนเสี ยง เพื่อช่วยอานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ือหุ ้นและในแต่ละวาระจะมีความเห็ นของคณะกรรมการประกอบ พร้อมข้อมูล
เพิม่ เติมเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุน้
 วันประชุมผู้ถอื หุ้น
ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แนะนากรรมการ ที่ปรึ กษากฎหมาย และผูส้ อบบัญชีต่อที่ประชุม ที่ปรึ กษา
กฎหมายได้แจ้งวิธีปฏิบตั ิในการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนน และคะแนนเสี ยงที่ตอ้ งการในแต่ละวาระ การดาเนินการประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปตามลาดับวาระในหนังสื อเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสื อเชิญประชุม สาหรับ
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วาระค่าตอบแทนกรรมการได้มีการนาเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผูถ้ ือหุ ้น โดย
แยกเป็ นค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ในการออกเสี ยงเลือกตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิ ที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ให้ผูถ้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยง
ในบัตรลงคะแนนสาหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็ นหลักฐาน ส่ วนวาระอื่นได้ขอให้ใช้บตั รลงคะแนนกรณี ที่มีผถู ้ ือหุ ้นไม่
เห็นชอบหรื องดออกเสี ยง นอกจากนั้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ หรื อตั้งข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ จะมีกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วม
ประชุมเพื่อตอบคาถามและให้ขอ้ มูลรายละเอียดในที่ประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกประเด็นซักถาม ข้อคิดเห็น และรายละเอียดต่างๆ ที่สาคัญในรายงานการประชุมเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้
สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้
(1) วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนและคะแนนเสี ยงที่ตอ้ งการในแต่ละวาระ
(2) คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระ โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง เป็ นจานวน
เสี ยงและสัดส่วนเท่าใด
(3) รายชื่อพร้อมทั้งตาแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ที่ปรึ กษา และผูส้ อบบัญชีที่เข้าร่ วมประชุม
(4) สรุ ปสาระสาคัญของข้อซักถาม ข้อคิดเห็นที่สาคัญ และข้อเสนอแนะ ของผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งคาชี้แจงของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารที่ได้ตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
บริ ษทั ฯ ได้ส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และส่ งให้นายทะเบี ยนบริ ษทั มหาชน กรม
พัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน 30 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ วีดีทศั น์แสดงภาพ และเสี ยงของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายใน 30 วันนับจากวัน
ประชุม
บริ ษทั ฯ มีการกระจายการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นเพื่ อสิ ทธิ ในการเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 บริ ษทั ฯ มี
สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยร้อยละ 63.81
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
- เปิ ดช่องทางให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถนาเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการเป็ น
การล่วงหน้า ดังรายละเอียดที่ ได้เปิ ดเผยในข้อ 1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็ น
ผูพ้ ิจารณาคุณสมบัติผทู ้ ี่ได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับ
- กาหนดให้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมเป็ นไปตามจานวนหุ ้น โดยหนึ่ งหุ ้นมีสิทธิ เท่ากับหนึ่ งเสี ยง และไม่กระทาการ
ใด ๆ ที่เป็ นการจากัด ละเมิด หรื อริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย ผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ และนัก
ลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกคนสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็ นหรื อข้อร้องเรี ยนไปยังประธาน
กรรมการตรวจสอบ โดยกรณี เป็ นข้อร้องเรี ยนจะมีการดาเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม กรณี เป็ น
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ข้อเสนอแนะที่เป็ นเรื่ องสาคัญและมีผลต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยรวม หรื อมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ จะเสนอเรื่ องดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณานาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่เห็นสมควร
- การดาเนินการประชุมเป็ นไปตามข้อบังคับ และนาเสนอวาระต่อที่ประชุมเป็ นไปตามลาดับในหนังสื อเชิญประชุม มี
การแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า และเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรื อบุคคลใด ๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะที่
การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิ ในการแต่งตั้งกรรมการ
ด้วยการลงมติเป็ นรายบุคคล
- เปิ ดเผยหนังสื อเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบผ่านเว็บไซต์บริ ษทั ฯ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และ
ส่งหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน หรื อ 14 วัน (กรณี ที่มีวาระที่เกี่ยวข้องกับทุน
จดทะเบียน หรื อวาระอื่น ๆ ที่เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด)
- มีการใช้ระบบบาร์ โค๊ดในการนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุ ม เพื่อความถูกต้องและแม่นยาในการนับ
คะแนน
- มีบตั รลงคะแนนเสี ยงสาหรับผูถ้ ือหุน้ ใช้ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระของการประชุม ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุ ้นไม่
เห็นด้วย และ/หรื องดออกเสี ยง
- ก่อนการเริ่ มประชุม จะมีการชี้แจงการใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน วิธีนบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น และเปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั ฯ มี การกาหนดนโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันที่ มีความ
เข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รายละเอียดในหัวข้อ “13. รายการระหว่างกัน” และทุกไตรมาสได้มีการ
นาเสนอสรุ ปรายการระหว่างกัน ซึ่ งประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวโยง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ และ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาและให้ความเห็น โดยมีนโยบายในการทบทวนนโยบายการทารายการระหว่างกันเป็ นประจาทุกปี
- คณะกรรมการบริ ษทั มีการกาหนดระเบียบข้อบังคับในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปใช้ โดยแนบเป็ นส่ วน
หนึ่ งของข้อบังคับการทางานเพื่อป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ื่นในทางไม่ชอบ และได้เผยแพร่
ระเบียบข้อบังคับการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ในหัวข้อ “การกากับดูแลกิจการ”
- บริ ษทั ฯ ไม่มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริ ษทั ฯ ได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบท
กาหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ใน
กรณี ที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารมีการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ ของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการ ให้
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ และเผยแพร่ ต่อสาธารณะต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
จะแจ้งเตือนกรรมการและผูบ้ ริ หารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ให้รั บทราบช่วงระยะเวลาห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เป็ น
เวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี และทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะ
นาเสนอการเปลี่ยนแปลงของการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผูบ้ ริ หารต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ
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3. บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ฯ คานึ งถึงความสาคัญของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก และตระหนักถึงความสนับสนุนจาก
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ ซึ่ งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกาไรให้กบั บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี มีนโยบาย “จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน” เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ในหัวข้อ “การพัฒนาที่ยงั่ ยืน” เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่
สาคัญเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกคนรับทราบ ทาความเข้าใจ และยึดถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ เป็ นดังนี้
 พนักงาน
บริ ษทั ฯ มีการสื่ อสารวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และเป้ าหมายให้กบั พนักงานทุกระดับ และให้ความสาคัญในการเคารพ
สิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม มีนโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู ้ ความสามารถ และมีความชานาญใน
งานที่ตนรับผิดชอบ และมีการดูแลพนักงานด้านผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม
และเป็ นธรรม มีการกาหนดและเชื่อมโยงการทางานของทุกส่วนงานให้มุ่งสู่เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ และกาหนดนโยบายค่าตอบแทน
ที่สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ การปฏิบตั ิต่อพนักงานที่เป็ นรู ปธรรมได้แสดงในหัวข้อ “9. โครงสร้างการจัดการ”
หัวข้อย่อย “นโยบายการพัฒนาพนักงาน”
 ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างสม่าเสมอ และให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งบริ หารงานที่
สร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดารงกิจการและการแข่งขันในระยะยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม
และยัง่ ยืนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดยมีกาหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หลังหักภาษีและ
สารองตามกฎหมายให้แก่ผถู ้ ือหุน้
 คู่แข่ งขัน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนการร่ วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้า ภายใต้
กรอบกติกาการแข่งขันเสรี ที่เป็ นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่ เป็ นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริ ต หรื อไม่
เหมาะสม ไม่เปิ ดเผยหรื อละเลยให้ขอ้ มูลความลับของบริ ษทั ฯ ตกอยู่ในมือคู่แข่ง ไม่โจมตีและทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งด้วยการ
กล่าวหาในทางร้าย หรื อใช้วธิ ีอื่นที่ไม่ถูกต้อง และไม่กลัน่ แกล้ง หรื อทาให้คู่แข่งเสี ยโอกาสอย่างไม่เป็ นธรรม
 ลูกค้ า
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการให้บริ การที่ มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด ในราคาเป็ นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กาหนด และปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และข้อตกลงทางการค้าอย่าง
เคร่ งครัด มีการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นาความลับทางการค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของทุกขั้นตอนในการทางาน และความสมบูรณ์ของงานที่ส่งมอบเป็ น
อย่างมาก เนื่องจากลักษณะงานของบริ ษทั ฯ เป็ นงานบริ การรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงานและปิ โตรเคมี บริ ษทั ฯ จึงให้
ความสาคัญในการฝึ กอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็ นมาตรฐานภายใต้
ความปลอดภัยสูงสุด
ในระหว่างงานก่อสร้าง บริ ษทั ฯ จะมีการจัดประชุมกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอทุกโครงการ และยินดีที่จะนาชม หรื อ
อธิบายงานก่อสร้างในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมัน่ ใจในงานก่อสร้างของบริ ษทั ฯ ทุกขั้นตอน ซึ่งบริ การต่าง ๆ เหล่านี้ ทาให้
ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และพึงพอใจในผลงานที่ได้มาตรฐานเสมอ
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นอกจากนี้ ในแต่ละโครงการจะมีการทาแบบสารวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีกาหนดทุก 6 เดือน และ/หรื อ
ตามความคืบหน้าโครงการ ในกรณี ที่โครงการมีระยะเวลาการดาเนินงานระยะสั้น อาจมีการทาแบบสารวจความพึงพอใจของลูกค้า
เพียงครั้งเดียวเมื่อเสร็ จสิ้นโครงการ
 คู่ค้า
บริ ษทั ฯ มีการกาหนดแนวทางและวิธีการปฏิบตั ิในการจัดซื้อ จัดจ้าง และกาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่คา้ ไว้
อย่างชัดเจน มีการจัดทาระบบทะเบียนผูข้ าย เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในกระบวนการจัดหาที่โปร่ งใส และมีข้ นั ตอนที่ตรวจสอบ
ได้ และเพื่อให้แน่ ใจถึงการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน คณะกรรมการบริ ษทั ได้
กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจทาธุรกรรมต่าง ๆ จัดทาหนังสื อยืนยันความเป็ นอิสระ
ของตนกับคู่คา้ รายหลักของบริ ษทั ฯ เป็ นประจาทุกปี
 เจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กบั เจ้าหนี้ สถาบันการเงินอย่างเคร่ งครัด และมีการปฏิบตั ิตามข้อตกลงด้าน
การค้ากับเจ้าหนี้ การค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการชาระค่าสิ นค้าและบริ การ การปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขค้ าประกัน การบริ หารเงินทุน
ตลอดจนกาหนดนโยบายกรณี ที่อาจเกิดการผิดนัดชาระหนี้ ไว้อย่างชัดเจน แต่ละปี จะมีการจัดให้เจ้าหนี้ สถาบันการเงินเข้าเยี่ยมชม
ไซท์งานโครงการก่อสร้างที่ ได้รับการสนับสนุ นสิ นเชื่ อโครงการ เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการ และมีการจัดประชุม
ระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ กับผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อร่ วมกันทบทวน และพิจารณาวงเงิน
สิ นเชื่อ หลักประกัน เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สถาบันการเงิน
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์ สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริ ษทั ฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ไม่วา่ จะเป็ นด้านการออกแบบ การใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดทา “นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ มีความมัน่ คงปลอดภัย และสามารถดาเนิ นงานได้อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งป้ องกัน
ปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และการคุกคามจากภัยต่าง ๆ นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดทา “ขั้นตอน
การดาเนิ นการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ นจากภัยพิบตั ิกบั ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร (IT Contingency Plan)” เพื่อเป็ นแนว
ทางการป้ องกันความเสี่ ยง และแก้ไขปั ญหากรณี เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ น
 การละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเคารพสิ ทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบตั ิระหว่างเพศ
รวมถึงบริ ษทั ฯ ยังมีการจ้างงานผูพ้ ิการ และการจ้างงานโดยไม่กาหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งอีกด้วย
 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ จะมีส่วนร่ วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม จึ งมี
นโยบายจัดสรรงบประมาณประจาปี เพื่อใช้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าว และส่งเสริ มให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาชุมชน กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนใน
ปี 2560 ปรากฏในหัวข้อ “11. ความรับผิดชอบต่อสังคม”
 ระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ได้มีการประกาศนโยบายคุณภาพ ความมัน่ คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20
กันยายน 2559 เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพองค์กรให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด โดยบูรณาการเครื่ องมือการบริ หารจัดการผ่านระบบบริ หาร
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คุณภาพให้พนักงานทุกหน่วยงาน ดาเนิ นการตามอย่างเคร่ งครัดและต่อเนื่ อง โดยถือเป็ นบรรทัดฐาน เพื่อก่อให้เกิดเป็ นวัฒนธรรม
ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม หรื อ QSHE ควบคู่ไปกับคุณภาพผลิตผลและการบริ การแก่ลูกค้า รวมถึง
ข้อบังคับเกี่ ยวกับบริ หารและการจัดการที่ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่ งฝ่ ายบริ หารในทุกระดับจะเป็ นแบบอย่างในการปฏิ บัติ
รวมทั้งสนับสนุ น ผลักดัน ติดตาม ทบทวนการดาเนิ นการและปรับปรุ งการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิอย่าง
จริ งจังและพนักงานทุกคนจะทาความเข้าใจ ร่ วมแรงร่ วมใจนาไปปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายและเป้ าหมายที่กาหนดเป็ นรู ปธรรม
อย่างยัง่ ยืน
โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด ได้มุ่งมัน่ ปฏิ บตั ิตามนโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และการบริ หารและจัดการสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นรู ปธรรม ดังนี้
1. การมุ่งเน้ นปฏิบัติงานสอดคล้ องตามกฎหมาย ด้ านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการ
ทางาน เช่น การตรวจสุขภาพตามความเสี่ ยงของพนักงานทุกคน ทั้งที่สานักงานใหญ่และไซท์งานให้การอบรมด้านความปลอดภัย
ตามกฎหมาย ได้แก่
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริ หาร/ระดับหัวหน้างาน/คณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
- หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม สาหรับลูกจ้างทัว่ ไปก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงาน
- การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่าง ๆ ในทุกโครงการ
- หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น
รวมถึ งให้การอบรมเฉพาะทางที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับการทางานด้านความปลอดภัยของโครงการ เช่ น
หลักสูตรความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับสารเคมี หลักสูตรความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้ า หลักสู ตรความปลอดภัย
ในการทางานที่อบั อากาศ อบรมผูบ้ งั คับปั้ นจัน่ ผูค้ วบคุมการใช้ป้ ั นจัน่ ผูใ้ ห้สัญญาณแก่ผบู ้ งั คับปั้ นจัน่ ผูย้ ึดเกาะวัสดุ และหลักสู ตร
ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้ นจัน่ หลักสู ตรการขับและบารุ งรักษารถยกเครื่ องยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย และดาเนิ นการซ้อม
แผนฉุกเฉิ นประจาปี

หลักสูตรความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน

อบรมทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้ นจัน่

หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น

การซ้อมแผนฉุกเฉิ นอพยพหนีไฟประจาปี
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การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การดับเพลิงเบื้องต้น(ภาคปฏิบตั ิ)

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
 การจัดทาคู่มอื ความปลอดภัย
- อ้างอิ ง ข้อ อ้างอิ ง กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริ หารและการจัด การด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2549
- ดาเนินการจัดทาคู่มือความปลอดภัย ข้ออ้างอิง และแจกจ่ายให้กบั พนักงานในเดือนมีนาคม 2560

2. การจัดสภาพแวดล้ อมการทางานที่ปลอดภัย และป้ องกันการสู ญเสี ยจากอุบัติเหตุ ทั้งในสานักงานส่ วนกลาง
และพื้นที่ปฏิบตั ิงานของโครงการต่างให้ความสาคัญในเรื่ องความปลอดภัยเป็ นหลัก (Safety First) ด้วยการกาหนดเป็ นมาตรฐานใน
ทุก ๆ งาน จะต้องมีการประเมินความเสี่ ยงก่อนดาเนิ นงานและจัดทามาตรการควมคุม เพิ่มความรอบคอบ ไม่ประมาท และเตรี ยม
ป้ องกันอันตรายทางด้านต่าง ๆ ของพื้นที่การปฏิบตั ิงาน เช่น การป้ องกันจากตัวบุคคล ด้วยการมีขอ้ กาหนดอย่างเคร่ งครัดในการ
แต่งตัวให้เรี ยบร้อย รัดกุม โดยเฉพาะผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และการจัดให้มีกิจกรรม Tool Book Talk ทุก
เช้าก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงาน พร้อมเน้นย้าการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
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ในการป้ องกันอันตรายจากเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในแต่ละไซท์งานจะมีพ้ืนที่ ในการจัดวางเครื่ องมืออย่างเป็ น
ระเบียบ มีการตรวจสอบและดูแลบารุ งรักษาอย่างสม่าเสมอให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เพื่อลดการเกิดอุบตั ิเหตุต่อผูใ้ ช้งาน รวมถึง
การจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับงานนั้น ๆ มีความสะอาดและเป็ นระเบียบ
อีกทั้งบริ ษทั ฯ มีการจัดสถานที่ทางานของพนักงานให้เป็ นสถานที่ที่ปลอดภัย ถูกสุ ขลักษณะ และทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การที่พนักงานเสพเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาเสพติดหรื อสารเสพติดอื่น ๆ จะมีผลบัน่
ทอนสมรรถภาพในการทางานของพนักงาน และส่ งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัย และประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
รวมถึงทรัพย์สินของลูกค้า จึงมีการตรวจคัดกรองสารเสพติด และตรวจแอลกอฮอล์ของพนักงานก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานทุกครั้ง

3. การป้ องกันและควบคุม ผลกระทบต่ อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้ อม บริ ษทั ฯ มีการดาเนิ นการ
ติดตามตรวจวัด ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ตามหลักการของระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม (ISO14001:2015)
และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001:2007)

การตรวจสุขภาพตามปั จจัยเสี่ ยง

การตรวจวัดไอระเหยของสารเคมีในพื้นที่จดั เก็บและพื้นที่การทางาน

- 79 -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

การตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทางาน

การตรวจวัดระดับเสี ยงที่ตวั บุคคล

การตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งของอาคารสานักงานใหญ่
4. บริ หารกระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิภาพ ครอบคลุมตลอดสายห่ วงโซ่ อุปทานเป็ นไปตามข้ อตกลงและ
กรอบสัญญา และตอบสนองความต้ องการ คาดหวัง
 บริ ษทั ฯ ได้ปรั บปรุ งระบบการบริ หารคุณภาพ ISO9001:2008 ไปสู่ ISO9001:2015 และนาระบบการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001:2007) มาใช้ในการ
ควบคุมมาตรฐานการทางานด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม อาชี วอนามัยและความปลอดภัย โดยแนวทางการดาเนิ นงานทั้ง 3 ระบบ
เป็ นไปแบบผสมผสานหรื อ Integration ผ่านการบริ หารจัดการโดยสายงานบริ หารระบบคุณภาพ บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ทั้ง 3 ระบบ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560
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 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิ กายน 2560 บริ ษทั ฯ รับการตรวจประเมินศักยภาพด้านความยัง่ ยืนของคู่คา้ จากบริ ษทั
ปตท. จากัด (มหาชน) ร่ วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หรื อ MASCI โดยผลการประเมินออกมาในเกณฑ์ “ดีมาก”
 บริ ษทั ฯ ได้รับการขึ้นทะเบี ยนเป็ นหน่วยฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยฯ จากกรมสวัสดิ การและคุม้ ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ในหลักสูตรฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู ้ ผ่าน
การอบรมให้กบั หัวหน้างานให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพตามเป้ าหมาย

 บริ ษทั ฯ ได้รั บการพิ จารณาให้จัดฝึ กอบรมหลักสู ต รคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานของสถานประกอบกิจการจากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
5. ผู้บริหารเป็ นแบบอย่ าง
 การร่ วมกิจกรรมของผูบ้ ริ หาร (Safety Tour by Top Management)
- วันที่ 3 เมษายน 2560 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คณะผูบ้ ริ หารร่ วมกับฝ่ ายความปลอดภัยฯ ประจา
สานักงานใหญ่ เข้าเยี่ยมชมการทางานด้านความปลอดภัยของโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project (PLLEP):
28” Recoating Section (RC-400) อาเภอบ้านบึง จังหัวชลบุรี และโครงการก่อสร้าง ถนนศรี นคริ นทร์ -ร่ มเกล้า ช่วงที่ 1 เขตบางกะปิ
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กรุ งเทพมหานคร ตามลาดับ เพื่อรับฟั งการรายงานด้านความปลอดภัย ผลการทางาน อุปสรรค และปั ญหาของโครงการ พร้อม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อนนาไปสู่ การแก้ไขพัฒนาปรับปรุ ง โดยคณะผูบ้ ริ หารได้เน้นย้ าเรื่ องความปลอดภัยในการทางานเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อไป

- การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ ในการดาเนิ นขอการรับรองระบบ ISO9001:2015,
ISO14001:2015 และ OHSAS 18001:2007 ทั้งสานักงานใหญ่และไซท์งาน

คณะผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมเปิ ดประชุมการ Audit จาก SGS

สารวจการปฏิบตั ิงาน การจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยฯ สานักงานใหญ่และไซท์งาน
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คณะผูบ้ ริ หารถ่ายภาพร่ วมกับทีมงาน SGS
 การรณรงค์ให้พนักงานทุกโครงการของบริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิงานด้านความปลอดภัยจนประสบความสาเร็ จ
บรรลุเป้ าหมายแห่ งความปลอดภัยที่ กาหนดไว้ในแต่ละโครงการ จึ งได้มีการจัดงานสังสรรค์เพื่อขอบคุณในความร่ วมมือ และ
กระตุน้ จิตสานึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม Safety Awards ได้แก่
- วันที่ 8 เมษายน 2560 ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนได้ร่วมกิจกรรม Safety Awards 1,000,000 ชัว่ โมง
st
ของ 1 Transmission Pipeline Life Extension Project (PLLEP): 28” Recoating Section (RC-400) อาเภอบ้านบึง จังหัวชลบุรี

- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โครงการงานจัดหาติดตั้งทดสอบระบบเครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่
ด้านการผลิตยาเส้นพอง อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้จดั กิจกรรม Safety Awards 300,000 ชัว่ โมงการทางานโดยไม่มี
อุบตั ิเหตุถึงขั้นหยุดงาน
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 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ ทุกคน ดาเนิ นธุรกิ จอย่างซื่ อสัตย์ สุ จริ ต โปร่ งใส
ถูกต้อง และเป็ นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน โดย
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องไม่รับหรื อเรี ยกร้องสิ นบน ไม่ดาเนิ นการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ต หรื อคอร์ รัปชัน่
ในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกรรมในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะปฏิบตั ิตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่ งครัด และให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนิ นการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
ตั้งแต่ปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อย่างเป็ นทางการ หากมีการฝ่ าฝื น
กระทาการใด ๆ อันเป็ นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรื อให้ความร่ วมกับการทุจริ ต หรื อคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ผูก้ ระทาการดังกล่าว และผูเ้ กี่ยวข้อง (ถ้ามี) จะได้รับโทษระดับสูงสุดตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
 แนวปฏิบัตกิ ารป้ องกันและต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวปฏิ บัติในการป้ องกันและต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การให้/รับสิ นบนทุกรู ปแบบ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ปฏิ บตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ นโยบายการกากับดูแลกิ จการ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อกาหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยถือเป็ น
หน้าที่ที่ตอ้ งแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อตามช่องทางการร้องเรี ยนของบริ ษทั ฯ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่าง ๆ
3. ในการดาเนินการใด ๆ ที่อาจมีความเสี่ ยงต่อการเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุก
ระดับของบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องต่อไปนี้
- การให้หรื อรับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ ยวข้อง ให้เป็ นไปด้วยความ
ระมัดระวัง เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรื อตามประเพณี นิยม ด้วยมูลค่าที่เหมาะสม และมีการอนมุติที่เป็ นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
- การให้หรื อรับเงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน ไม่วา่ จะเป็ นเงิน วัตถุหรื อทรัพย์สิน ต้องกระทา
การในนามบริ ษทั ฯ และมีวตั ถุประสงค์ เพื่อส่ งเสริ มธุ รกิจ และภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั ฯ และต้องดาเนิ นการด้วยความโปร่ งใส
ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่า
เงินบริ จาคไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสิ นบน
- การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซื้ อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรื อเอกชน รวมถึงการติดต่องานกับ
ภาครัฐหรื อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรื อเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ ในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ จะต้องเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ซื่ อสัตย์ และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้มีการให้หรื อรับสิ นบนในการ
ดาเนินธุรกิจทุกชนิด
นอกจากนี้ยงั มีมาตรการในการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ดังนี้
- บริ ษทั ฯ สนับสนุนและส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ทุกระดับเห็นความสาคัญและมี
จิตสานึกในการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
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- หากมี เ บาะแส หรื อ ข้อ ร้ อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ในทุ ก กรณี จ ะถู ก น าเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารเพื่อพิจารณาเป็ นการเร่ งด่วน และหากพิจารณาแล้วเป็ นเรื่ องที่มีนยั สาคัญจะถูกนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
- บริ ษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนพนักงานที่ ปฏิ เสธเรื่ องการคอร์ รัปชัน่ ทุกข้อร้องเรี ยนจะถูกเก็บเป็ นความลับที่ จะรับรู ้ในกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น
- ผูท้ ี่กระทาการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ถือเป็ นการกระทาผิดตามข้อบังคับในการทางาน จะต้อง
ได้รับการพิจารณาโทษด้วยบทลงโทษระดับสูงสุด รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
- จัดให้มีการฝึ กอบรม เพื่อให้ความรู ้เกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในการดาเนิ นงานกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ ทุกคน
 ช่ องทางทีผ่ ้มู สี ่ วนได้ เสียสามารถแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั ฯ จัดช่องทางให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสใด ๆ เกี่ยวกับการทาผิดกฎหมาย ความถูกต้อง
ของรายงานทางการเงิ น ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง การผิดจรรยาบรรณ หรื อเรื่ องร้องเรี ยนอื่น ๆ ที่ อาจเป็ นปั ญหาหรื อเกิ ด
ความเสี ยหายต่อบริ ษทั กับคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
1. ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง
ทางอีเมล์ (E-mail Address)
: chairman.auditcom@trc-con.com หรื อเข้าเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(www.trc-con.com) และ Click ที่ Icon “Whistleblower”
ทางโทรสาร
: +66 2022 7788
ทางไปรษณี ย ์
: ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร 10220
2. ติดต่อผ่านเลขานุการบริ ษทั
ทางอีเมล์ (E-mail Address)
: ounruen@trc-con.com
โทรศัพท์
: +66 2022 7777
ทางโทรสาร
: +66 2022 7788
ทางไปรษณี ย ์
: เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร 10220
3. ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่หวั ข้อ “ติดต่อเรา” เพื่อเขียน E-mail มายังบริ ษทั ฯ
สาหรับช่องทางที่ 2 และ 3 เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับรายงานหรื อข้อร้องเรี ยน และนาเสนอทุกข้อร้องเรี ยนต่อ
ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะสอบสวน และรายงานเรื่ องที่ มีนัยส าคัญต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
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สาหรับพนักงาน บริ ษทั ฯ พร้อมที่ จะรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ ร้องเรี ยน โดยบริ ษทั ฯ ได้มีกระบวนการในการ
จัดการกับเรื่ องที่พนักงานร้องเรี ยน เพื่อพิจารณาว่าเรื่ องที่พนักงานร้องเรี ยนเข้าข่ายเป็ นเรื่ องที่อาจะเป็ นการกระทาผิดหรื อไม่ และอยู่
ในความรับผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้กาหนดบทลงโทษสาหรับการกระทาผิดนั้น ๆ ได้อย่างเป็ นธรรม และถูกต้อง
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้พนักงาน สามารถส่งข้อร้องเรี ยน เบาะแส หรื อเสนอข้อคิดเห็น โดยผ่านช่องทางต่างๆ
ดังนี้
1. กล่องรับฟังความคิดเห็น เปิ ดโดยผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เดือนละ 1 ครั้ง
2. การร้องทุกข์ ผ่านหัวหน้างานตามลาดับชั้น ซึ่งระบุในกฎระเบียบข้อบังคับการทางาน
โดยบริ ษทั ฯ จะมีการรวบรวม นาเสนอเรื่ องร้องเรี ยน หรื อข้อเสนอแนะ ที่พิจารณาแล้ว ว่ามีความสาคัญหรื อต้องมี
การดาเนินการใด ๆ ต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยกระบวนการ และช่องทางการร้องเรี ยนข้างต้นในเว็บไซต์และรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่แจ้งเบาะแส บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรี ยนเป็ นความลับ และได้กาหนดขั้นตอน
การรับเรื่ องและการสอบสวนซึ่งเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าวจะรับรู ้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ มีนโยบายเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญรวมถึงข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
โปร่ งใส มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อาทิเช่น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรื อผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยเผยแพร่ ท้ งั ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลบริ ษทั ฯ ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจาปี ข่าวประชาสัมพันธ์ และปรับปรุ งเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทัว่ ถึง
 โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ และโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ฯ ในรายงานประจาปี และในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
โดยโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นได้แสดงรายชื่อและสัดส่ วนการถือหุ ้นของผูห้ ุ ้นรายใหญ่ และแสดงสัดส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยไว้อย่าง
ครบถ้วนชัดเจน และโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้แสดงการถือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ อื่นด้วย
 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทน
กรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของบริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และพิจารณาค่าตอบแทน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และประธานกรรมการบริ หาร ซึ่งเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด เชื่อมโยง
กับผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ตลอดจนลักษณะ ขอบเขตความรับผิดชอบและผลงาน เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
อนุมตั ิ
 การรายงานการมีส่วนได้ เสีย และการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการมีส่วนได้เสี ย โดยจัดทาแบบรายงานการมีส่วนได้เสี ยของ
กรรมการและพนักงานเป็ นประจาทุกปี และทุกครั้งที่ มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) รวมทั้งจัดทาหนังสื อรับรองความเป็ นอิสระทุกปี
และให้เลขานุ การบริ ษทั นาเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการทราบภายใน 7 วัน
ทาการนับแต่วนั ที่ได้รับรายงาน เพื่อให้เป็ นไปโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยงั
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

สามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อีกด้วย ส่ วนการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับในการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ
ในปี 2560 กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีรายการได้มาและจาหน่ายหุน้ ของบริ ษทั ฯ ดังนี้

ชื่อ

1. นางไพจิตร รัตนานนท์

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการ

จานวนหุ้น
ณ วันที่
31 ธ.ค. 59

จานวนหุ้น
ได้มา
ระหว่างปี (1)

จานวนหุ้น
จาหน่ าย
ระหว่างปี

7,499,750
(ในนามนางไพจิตร)
1,453,284,277
(ในนาม
บจก.เคพีเค 1999)(2)

11,971,392

-

207,612,040

-

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ และ
4,743,748
677,678
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอรุ ณ จิรชวาลา
กรรมการอิสระ และ
3,375,000
482,143
กรรมการตรวจสอบ
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
กรรมการอิสระ
3,375,000
482,143
6. นายสมัย ลี้สกุล
กรรมการ และ
11,071,635
51,695,948
ประธานกรรมการบริ หาร
7. นายภาสิ ต ลี้สกุล
กรรมการ และ
1,350,000
5,335,714
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
8. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
9. นายโลห์ อิง คี
กรรมการ และรองประธาน
1,096,312
156,616
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
10. นายศักดา ตันติวฒั นกูล
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
421,875
60,268
11. นายเชวง รี ศรี กิตต์
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
443,700
63,386
12. นางสาวภาวิตา ลี้สกุล
ผูอ้ านวยการ
9,452,900
1,350,414
สายงานบริ หารองค์กร
13. นางสาวอุ่นเรื อน สุจริ ตธรรม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน และ
นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส
และเลขานุการบริ ษทั
14. นางสาวเรวดี อาจหาญ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี อาวุโส
969,375
138,482
รวมการถือหุ้น TRC ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่ าน
กรณีรวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กรณีไม่ รวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999
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จานวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60
(ทุนชาระแล้ว
733,711,662 บาท)
หุ้น
ร้ อยละ
19,471,142
0.332
1,660,896,316

28.296

รวม 1,680,367,458
5,421,426

28.628
0.092

-

3,857,142

0.066

-

-

-

-

3,857,142
62,767,582

0.066
1.069

-

6,685,714

0.114

-

-

-

-

1,096,312

0.021

-

482,142
4507,085
10,803,314

0.008
0.009
0.184

-

-

-

-

1,107,857
1,777,109,790
116,213,474

0.019
30.276
1.980

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

หมายเหตุ:

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

(1) การได้มาของหุน้ ข้างต้นรวมถึงการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุน้ ปั นผล
(2) บริ ษทั เคพีเค 1999 จากัด เป็ นบริ ษทั ที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุน้ ร้อยละ 50.50

 ช่ องทางในการสื่อสารข้ อมูลกับสาธารณชน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส และทัว่ ถึง โดย
มอบหมายให้นายภาสิ ต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร นางสาวภาวิตา ลี้สกุล ผูอ้ านวยการสายงานบริ หารองค์กร และนางสาว
อุ่ น เรื อ น สุ จ ริ ต ธรรม ผูจ้ ัด การฝ่ ายการเงิ น และนักลงทุ น สั ม พัน ธ์ อ าวุโ สและเลขานุ การบริ ษ ัท ท าหน้าที่ นัก ลงทุ น สั ม พัน ธ์
ติดต่อสื่ อสารกับ ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุ ้น นักวิเคราะห์ ผูส้ ื่ อข่าว และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับบริ ษทั ฯ โดยการติดต่อเลขานุการบริ ษทั เบอร์ โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com
หรื อ ir_trc@trc-con.com สามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.trc-con.com) ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” หรื อผ่านทางฝ่ าย
นักลงทุนสัมพันธ์ซ่ ึงประกอบด้วย
1. นางสาวอุ่นเรื อน สุจริ ตธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และเลขานุการบริ ษทั เบอร์
โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com
2. นางสาวพัชรา ศรี วชิ ชุพงษ์ หัวหน้าส่วนการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3213
Email Address: pachara.s@trc-con.com
3. นางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ นักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3212 Email Address:
nuntanit@trc-con.com
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ ให้แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ และผูส้ ื่ อข่าว ใน
รู ปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. การเข้าร่ วมกิจกรรม Opportunity Day และ Opportunity Day สาหรับนักลงทุนต่างชาติ ที่จดั ขึ้นโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาหรับผลประกอบการปี 2559 และไตรมาสที่ 1- 3 ปี 2560
2. ร่ วมจัดบูธงาน mai Forum 2017 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4 ในฐานะที่บริ ษทั ฯ เคยเป็ นบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดเอ็มเอไอ ที่จดั โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ ในเดือนกรกฎาคม
3. นายสมัย ลี้ สกุล ประธานกรรมการบริ หาร และนายภาสิ ต ลี้ สกุล ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ให้สัมภาษณ์
รายการโทรทัศน์และสื่ อต่าง ๆ เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะการดาเนิ นธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบาย
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และให้ขอ้ มูลบริ ษทั ฯ กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในงาน Road Show ต่าง ๆ ดังนี้
โทรทัศน์ และออนไลน์: - ช่อง Efinance Thai TV
- ช่อง Money Channel
สื่ อสิ่ งพิมพ์:
นิตยสาร Green life + (กรี นไลฟ์ พลัส)
งาน Road Show:
- SET Thai Corporate Day 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ร่ วมกับบริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด ณ โรงแรมเจดับบลิว
แมริ ออท กรุ งเทพฯ ในเดือนมกราคม
- Thailand Focus 2017: Establishing the New Engine จัดโดยบริ ษทั หลักทรัพย์
ภัทร จากัด (มหาชน) ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพ ในเดือนสิ งหาคม
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

4. ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” อาทิเช่น
บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ TRC ที่ออกในปี 2560 ข่าวของบริ ษทั ฯ และบทสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารในสื่ อหนังสื อพิมพ์
และนิ ตยสาร วิดีทศั น์การให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารผ่านรายการโทรทัศน์และการเป็ นวิทยากรในงานต่าง ๆ
และการนาเสนอข้อมูลในกิจกรรม Opportunity Day
5. การเปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์จากบริ ษทั หลักทรัพย์ต่าง ๆ เข้าพบผูบ้ ริ หาร (Company Visit) ดังนี้
รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ทมี่ า Company Visit
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด - บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นีต้ ี จากัด
- บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
- บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด
- บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศ - บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด (มหาชน)
ไทย) จากัด

 งบการเงิน และผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศกร จากัด ว่าจ้างบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีต้ งั แต่ปี 2542
และปี 2550 ตามลาดับ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีที่เป็ นอิสระ และมีคุณสมบัติที่เป็ นที่ยอมรับ และได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินของบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชีมาโดยตลอด
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ไม่มีประวัติการถูกสัง่ ให้แก้ไขงบการเงินโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปี ล่าช้า
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายของ
บริ ษ ัท ฯ ทั้ง ด้า นการเงิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งและภาพรวมของบริ ษ ัท ฯ มี บ ทบาทส าคัญ ในการก ากับ ดู แ ลตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสูงให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็ นอิสระ
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายกากับดูแลกิจการ
ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และเป้ าหมายที่เคยผ่านกรอนุ มตั ิโดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2557 โดยมีมติให้คงเดิมและได้ทาการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบอย่าง
ทัว่ ถึง รวมถึ งได้ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิ จการ และวิสัยทัศน์ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และ
เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ทุกปี
 โครงสร้ าง และคุณสมบัตขิ องกรรมการ
กรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า
ด้วยบริ ษทั มหาชน มีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีการจากัดเรื่ องเพศ บริ ษทั ฯ มีการ
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แยกตาแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารออกจากกัน โครงสร้างกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระ 4
คนเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ ซึ่งทาให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่ งใส โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการ
พิจารณาค่า ตอบแทนและสรรหา ในแต่ล ะปี กรรมการจะต้องออกตามวาระไม่ น้อ ยกว่าหนึ่ ง ในสาม และบริ ษ ัทฯ มี น โยบาย
กาหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณี ที่ไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น
 การแยกตาแหน่ งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่ได้เป็ นบุ คคลเดี ยวกับประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร โดยได้แยกบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในการกากับดูแลและบริ หารไว้ชดั เจน รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบแสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
บุคคลผูด้ ารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
 การดารงตาแหน่ งของกรรมการในบริษัทอืน่
ไม่ มีก รรมการท่ านใดที่ ด ารงตาแหน่ ง กรรมการในบริ ษ ัทจดทะเบี ย นอื่ น เกิ น กว่า 5 แห่ ง ซึ่ งสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริ ษทั อื่นแสดงไว้ใน
หัวข้อ “คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร”
 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษทั ฯ มีการจัดทาสื่ อวีดีทศั น์แนะนาบริ ษทั ฯ และสื่ อวีดีทศั น์โครงการขนาดใหญ่ที่สาคัญ เพื่อใช้ในการแนะนา
บริ ษทั ฯ ต่อกรรมการใหม่ และต่อสาธารณชนทัว่ ไป ซึ่งสื่ อวีดีทศั น์แนะนาบริ ษทั ฯ ได้ถูกเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และมีการ
จัดเตรี ยม Slide Presentation แนะนาธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารนาเสนอให้กบั กรรมการที่เข้ารับตาแหน่ง
ใหม่ รวมทั้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เป็ นข้อมูลแนะนาบริ ษทั ฯ ให้กบั พนักงานที่เข้าใหม่ดว้ ย
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งยึดตามแบบฟอร์มจากฝ่ ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และสาหรับการประเมินปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ใช้แบบฟอร์มที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
โดยได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลประกอบการพิจารณาในบางหัวข้อ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กบั คณะกรรมการในการ
ประเมิน หัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็ น 6 หัวข้อ คือ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการประเมินผลงานของกรรมการเป็ นรายบุคคล และการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และได้นาเสนอผลประเมินทั้งหมดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
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ทั้งนี้ ได้สรุ ปผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการการชุดย่อย และกรรมการ
เป็ นรายบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบ และนาผลประเมินไปใช้เป็ นแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุ งต่อไป สาหรับในปี 2560 คะแนนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะอยูใ่ นระดับเกินกว่าร้อยละ 90 หรื ออยูใ่ น
ระดับ “ดีเลิศ”
 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และ
พิจารณาค่าตอบแทนประจาปี ของประธานกรรมการบริ หารและประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และให้นาเสนอผลการประเมินต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิค่าตอบแทนในแต่ละปี
 ประวัติการกระทาผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯ ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งกรรมการจานวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกับผูบ้ ริ หาร เพื่อเป็ นกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่พิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจานวน 6 คณะ คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าล คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการจัดการ โดยมีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของอนุกรรมการแต่ละคณะอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ โดยคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นดังกล่าวมีอานาจสัง่ การให้ฝ่ายจัดการเข้า
ร่ วมประชุมชี้แจง และ/หรื อจัดทารายงานเสนอ และ/หรื อว่าจ้างที่ปรึ กษาเพื่อให้คาแนะนาการดาเนินการได้ตามที่เห็นสมควร
- คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด โดยได้กาหนดสัดส่ วนการถือหุ ้นของกรรมการอิสระไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซึ่ งเข้มกว่า
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 1
ตั้งแต่ปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างตรวจสอบภายใน คือ บริ ษทั เอลบิ สซิ เนส แอดไวเซอร์ รี่ จากัด ทาหน้าที่
ปฏิ บัติ ง านด้า นการตรวจสอบภายในแทนฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษ ัท ฯ เอง เพื่ อ ให้เ กิ ด ความเป็ นอิ ส ระในการท างาน
ผูต้ รวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
- คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 6 คน คือ กรรมการอิ สระ 4 คน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร เพื่อทาหน้าที่สรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประธาน
กรรมการบริ หารและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารในปี 2560 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณากรอบการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในภาพรวมสาหรั บปี 2559 และ 2560 พิจารณาเงิ นเดื อนปี 2561 และโบนัสปี 2560 ของประธาน
กรรมการบริ หารและประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และพิจารณากรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งออกตามวาระ และพิจารณาสรรหา
กรรมการ โดยคุ ณสมบัติข องคณะกรรมการจะต้อ งมี ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมี ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านที่
สอดคล้องกับการดาเนินงานธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
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- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 คน เพื่อทา
หน้าที่ กากับดูแลด้านการกากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั ฯ ในปี 2560 มีการประชุม 1 ครั้ ง เพื่อพิจารณาแผนและสรุ ปผลการ
ดาเนินงาน CSR ปี 2560 รับทราบผลการสารวจการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 และรับทราบหลักเกณฑ์ CGR
2017 ที่อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ/ ยังไม่ได้ดาเนินการ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการนา
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 ที่ประกาศโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์มาปรับใช้อย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 2 คน เพื่อทา
หน้าที่ดา้ นการบริ หารความเสี่ ยงในปี 2560 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อรับทราบภาพรวมการบริ หารความเสี่ ยง อนุมตั ิแผนบริ หารความ
เสี่ ยง และจัดทารายงานประจาปี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ นอกจากนี้ มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ ยง และคณะทางานจัดการความเสี่ ยง เพื่อบริ หารจัดการงานด้านความเสี่ ยงให้เป็ นไปตาม
นโยบาย วิสยั ทัศน์ และแผนกลยุทธ์องค์กร รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงในแต่ละด้าน
- คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 4 คน เพื่อทาหน้าที่วางแผนและกาหนด
นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริ หารงานหลักในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ตลอดจนพิจารณาผลกาไรและขาดทุน
ของบริ ษทั ฯ และการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล หรื อเงินปั นผลประจาปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และดาเนินการใดๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
- คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และที่ปรึ กษาผูช้ านาญการในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการบริ ษทั ไม่ได้เป็ นสมาชิกในคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการจัดการทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ใน
เรื่ องทัว่ ๆ ไป (day-to-day operation) และเรื่ องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการจะ
ประชุมทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดื อน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกากับดูและและติดตามให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
เป็ นไปได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ ว โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
จัดการไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อความชัดเจนและโปร่ งใสในการบริ หารงาน
เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิงานที่เป็ นระบบ รัดกุม เหมาะสม ควบคุมความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้ น เกิดระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี และเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในงาน ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิการบังคับ
ใช้ “คู่มืออานาจอนุ มตั ิและดาเนิ นการ” เพื่อใช้เป็ นกรอบการปฏิ บตั ิงานของพนักงานทุกคนในองค์ กร กาหนดระดับหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของผูบ้ ริ หารที่ มีอานาจอนุ มตั ิ ในแต่ละระดับ อีกทั้งเป็ นการกระจายอานาจจากระดับสู งลงสู่ ระดับล่าง เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานคล่องตัวและรวดเร็ ว และได้มีการแก้ไขปรับปรุ งคู่มืออานาจและดาเนิ นการในปี 2552 2554 - 2555 2557 - 2558 และ
2561 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็ นปั จจุบนั
 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งงบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไป รวมทั้ง มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ส าคัญ อย่า งเพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุม
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ภายในจะถูกแสดงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เปิ ดเผยในรายงานประจาปี ทั้งนี้ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั ต่อรายงานทางการเงินจะถูกนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี เช่นกัน
 แผนสืบทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิ นโยบายในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และนโยบายในการสื บทอด
ตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิ น หรื อการเกษียณอายุ เพื่อป้ องกันไม่ให้กระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
 การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 9 คน ประกอบด้วย
- ประธานกรรมการซึ่งเป็ นตัวแทนจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 1
คน
- กรรมการที่เป็ นอิสระ
4
คน
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
4
คน
 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะนาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อนาเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี เพื่ออนุมตั ิ และนาเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริ หาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารต่อที่ประชุมกรรมการเพื่ออนุมตั ิ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้
ข้อมูลผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนที่ กรรมการได้รับอยูใ่ นรู ปของ
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั
กาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบ
 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั มี นโยบายส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้กรรมการและผูบ้ ริ หารได้รับการอบรมในหลักสู ตรต่าง ๆ
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ มานามาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น อาทิเช่น หลักสูตรที่
จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย หรื อองค์กรอิสระต่าง ๆ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจัดประชุม หรื อการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการสาหรับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ อย่างเป็ นทางการอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อสื่ อสารนโยบาย เป้ าหมาย ทิ ศทาง และกลยุทธ์การดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั ฯ และมีการเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิผูม้ ี
ประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ มาเป็ นวิทยากรให้ความรู ้กบั ผูบ้ ริ หาร
เลขานุ การบริ ษทั จะนาเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การ
สัมมนาและ/หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในปี 2560 กรรมการและผูบ้ ริ หารได้มีการเข้าร่ วมอบรม และสัมมนา ดังนี้
- นางไพจิ ตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ เข้าร่ วมอบรมหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
สาหรับผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 6 จากสถาบันพระปกเกล้า
- นายสมัย ลี้สกุล กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร เข้าร่ วมอบรมหลักสู ตรการปฏิ รูปธุ รกิ จและสร้ าง
เครื อข่ายนวัตกรรม รุ่ น 1 (BRAIN 1) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- นายภาสิ ต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เข้าร่ วมอบรมหลักสู ตร The Management of the
Expiring Petroleum Concessions จากสถาบันฝึ กอบรมบุคลากรด้านปิ โตรเลียม
- นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด เข้าร่ วมสัมมนาดังนี้
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o การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยคุ Thailand 4.0 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
o 2017 ASEAN Infrastructure and PPP Outlook : KPMG Executive Briefing จาก KPMG Thailand
- นางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ ัดการฝ่ ายบัญชี อาวุโส เข้าร่ วมอบรมหลักสู ตร Strategic Financial Leadership
Program (SFLP) จากสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ เล็งเห็ นความสาคัญเกี่ ยวกับการพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบ้ ริ หารจึ งได้จดั ให้มีการ
ฝึ กอบรม หลักสูตรในด้านต่าง ๆ โดยว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษด้านนั้นๆ เพื่อเข้ามาอบรมสาหรับผูบ้ ริ หารเพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ
และนาความรู ้ที่ได้จากการฝึ กอบรมมาประยุกต์ใช้กบั การบริ หารงานขององค์กรและเตรี ยมพร้อมเพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตใน
อนาคตของบริ ษทั ฯ ต่อไป ปรากฏดังหัวข้อ “9. โครงสร้างการจัดการ เรื่ องนโยบายการพัฒนาพนักงาน”
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั ฯ มี การกาหนดตารางการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อยล่วงหน้าทุ กปี โดยมี
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษ
เพิ่มตามความจาเป็ น โดยประธานกรรมการเป็ นผูบ้ ริ หารการปฏิบตั ิหน้าที่ ในการประชุมคณะกรรมการ มีหน้าที่สรุ ปประเด็นเรื่ อง
ในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิ ดโอกาสและสนับสนุ นให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็ นอย่างเป็ น
อิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ ในกรณี ที่มีกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยใด ๆ ในเรื่ องที่
พิจารณา ประธานที่ประชุมจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะต้องไม่เข้าร่ วมในการประชุมในวาระที่ตนมี
ส่วนได้เสี ย โดยตั้งแต่ปี 2559 ได้มีการกาหนดในนโยบายการกากับดูแลกิจการว่าการลงมติแต่ละวาระในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ต้องมีกรรมการอยูค่ รบเป็ นองค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ ดี โดยมีเลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรี ยมระเบียบวาระการประชุม หนังสื อเชิ ญประชุม และ
เอกสารประกอบเพื่อส่งให้กรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสาร
เกี่ยวกับการประชุม และให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายส่งเสริ มให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอโดย
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดในรอบปี ซึ่ งในปี 2560 กรรมการบริ ษทั ทุกคนเข้าร่ วม
ประชุมครบทุกครั้ง โดยมีการเปิ ดเผยจานวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คน ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังมีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการอิสระประชุมร่ วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เริ่ มตั้งแต่ปี 2555 เป็ นต้นไป ในปี 2560 ได้มีการจัดประชุม
ระหว่างคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่ วมกันกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้าร่ วมจานวน 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์
 เลขานุการบริษัท
ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งนางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิ นและนักลงทุ น
สัมพันธ์อาวุโส เป็ นเลขานุการบริ ษทั เพื่อทาหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรี ยมระเบียบวาระการประชุม ทาหนังสื อเชิญประชุม
ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมและรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ให้คาปรึ กษา
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลการเปิ ดเผย
ข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษ ัท ฯ มี ก ารแบ่ ง การด าเนิ น การด้า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมใน 2 ลัก ษณะ คื อ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมใน
กระบวนการดาเนิ นงานขององค์กร (CSR-In-Process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR-After-Process)
ดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดาเนินงานขององค์กร (CSR-In-Process)
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะสร้างคุณค่าขององค์กรตามแนวทางความยัง่ ยืน และมีความพยายามที่จะปรับปรุ ง หรื อพัฒนา
กระบวนการบริ หารจัดการวิธีปฏิบตั ิต่าง ๆ โดยบริ ษทั ฯ มีความใส่ ใจในเรื่ องของความถูกต้องโปร่ งใสของกระบวนการในการ
ดาเนินธุรกิจ เริ่ มต้นตั้งแต่ข้ นั ตอนการประมูลงาน การจัดหาวัตถุดิบ การจ้างงาน การก่อสร้าง จนโครงการก่อสร้างเสร็ จตามสัญญา
และส่งมอบงาน
บริ ษทั ฯ คานึ งถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดต่อชุมชนหรื อสังคมโดยรวมและสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดโครงการ
โดยเมื่อได้รับงานจากการประมูล บริ ษทั ฯ จะเข้าไปให้ความรู ้ กบั ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจถึงการดาเนิ นการของโครงการ
ประโยชน์ที่ประชาชนส่ วนใหญ่จะได้รับหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็ จ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากเกิดผลกระทบ
ใด ๆ ในระหว่างดาเนินการ บริ ษทั ฯ จะเข้าไปชี้แจง และแก้ไขผลกระทบต่าง ๆ ในทันที นอกจากนี้ หากประชาชนต้องการร้องเรี ยน
ปั ญหาต่าง ๆ ก็สามารถร้องเรี ยนได้โดยตรงกับบริ ษทั ฯ ในหลากหลายช่องทาง ผ่านทางเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ หรื อการสื่ อสาร
โดยตรงผ่านพนักงานในพื้นที่ ดาเนิ นงานของโครงการนั้น ๆ และหลังจากก่อสร้างเสร็ จแล้ว บริ ษทั ฯ จะปรับภูมิทศั น์ต่าง ๆ ให้
กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งมอบงานต่อไป
 นโยบายภาพรวม และการดาเนินงาน
จากปรัชญาองค์กรที่กล่าวว่า “สร้างสรรค์ผลงานรับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย ภายใต้
ความพอใจสู งสุ ดของลูกค้า” และจากวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างที่ครบวงจร ในอุตสาหกรรม
พลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน” เป็ นสิ่ งที่ตอกย้ าอย่างชัดเจนถึงความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ หารว่าความ
เจริ ญก้าวหน้าของธุรกิจได้อย่างมัน่ คงนั้น ต้องมีอุดมการณ์ในการดาเนิ นกิจการที่มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น
บริ ษทั ฯ จึงมุ่งมัน่ ในการพัฒนาสังคมและดูแลสิ่ งแวดล้อมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกภาคส่ วน
อย่างเป็ นธรรม เพื่อเป็ นแนวทางสู่ ความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บัติตามแนวทางความรับผิดชอบของกิ จการใน
หลักการ 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1) การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
2) การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3) การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
4) การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
5) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
6) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
7) การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบ
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1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มีการกาหนดข้อพึงปฏิบตั ิที่แสดงถึงการประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม ในจรรยาบรรณและจริ ยธรรม
ของผูบ้ ริ หารและพนักงานในหมวดที่ 5 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อคู่คา้ หมวดที่ 6 ข้อพึงปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า และหมวดที่ 7 ข้อ
พึงประพฤติปฏิบตั ิเรื่ องทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
2) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ข้อพึงปฏิบตั ิเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และช่องทางการร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสในเรื่ องดังกล่าว ปรากฏ
ดังจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงานหมวดที่ 10 นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption
Policy) และมี การประกาศนโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตและคอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ซึ่ งอนุ มตั ิ โดยที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2559 โดยมีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ
ทุกคน ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการกากับและดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ทั้งนี้ในปี 2560 ไม่มีการร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตหรื อคอร์รัปชัน่ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่อย่างใด
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน ไม่เกี่ ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน และไม่เลือกปฏิ บัติ
ระหว่างเพศ มีการว่าจ้างคนพิการมาเป็ นพนักงานประจา อีกทั้งการจ้างงานของบริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับการเท่าเทียมทางเพศ
โดยไม่กาหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งในการเลือกรับสมัครเข้าทางาน
4) การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โอกาสแห่ งความเท่าเทียม
ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงานฉบับปี 2558 หมวดที่ 1 ข้อพึงปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ฯ และหมวดที่ 2 ข้อ
พึงประพฤติปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงาน แนวทางปฏิบตั ิดา้ นระบบบริ หารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นรู ปธรรมปรากฏในหัวข้อ “10. การกากับดูแลกิจการ”
5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
กลุ่มบริ ษทั ฯ ตระหนักยิง่ ถึงการให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อส่ งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็ นไปตามความความต้องการ
ภายในระยะเวลาที่ กาหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยิ่งยวด ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน หมวดที่ 4 ข้อพึงปฏิบตั ิต่อลูกค้า
บริ ษทั ฯ มีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นประจาทุก 6 เดือน หรื อเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการแล้วแต่กรณี โดยการใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินเป็ น 10 หัวข้อ คือ 1. การให้ขอ้ มูลก่อนรับงาน 2. การติดต่อสื่ อสาร
3. ความพร้อมของเอกสารสนับสนุน 4. การประสานแก้ไขปั ญหาและความสะดวกรวดเร็ ว 5. การส่ งมอบตรงเวลา 6. งานถูกต้อง
ตามความต้องการ 7. มุ่งเน้นความปลอดภัยระหว่างการปฏิบตั ิงาน 8. มุ่งเน้นการปฏิบตั ิงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม 9. การ
ให้บริ การหลังส่งมอบ และ 10. ราคา ผลการประเมินและความเห็นจากลูกค้าจะถูกนาเสนอต่อฝ่ ายจัดการ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุ งการให้บริ การที่สามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าให้ดียงิ่ ขึ้น
6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม และ 7) การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษทั ฯ มี นโยบายให้ความสาคัญกับ การดู แลรั กษาสิ่ งแวดล้อม และการร่ วมพัฒนาชุ มชนหรื อสังคม ปรากฏดัง
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน หมวดที่ 8 ข้อพึงปฏิบตั ิต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และชุมชน
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การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาชุมชน เนื่ องจากลักษณะ
งานของกลุ่มบริ ษทั ฯ เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ งความ
ปลอดภัยของชุมชนและการรักษาสิ่ งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง และหลังการส่ งมอบงานเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่ง นอกจากนั้น
แล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะส่งผลถึงชุมชนผูอ้ ยูอ่ าศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง
บริ ษทั ฯ จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู ้ และทาความเข้าใจกับชุมชนบริ เวณใกล้เคียงถึงผลกระทบที่ อาจจะ
เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการเป็ นระยะ ๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่ มโครงการ ระหว่างดาเนินโครงการ จนกระทัง่ ส่งมอบงาน
8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม CSR - ไม่มีขอ้ มูลสาหรับหัวข้อนี้  การดาเนินธุรกิจทีม่ ผี ลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่เกิดกรณี ถูกตรวจสอบ หรื ออยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ และหน่วยงานที่มีอานาจ
หน้าที่วา่ ด้วยการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ไม่มีการฝ่ าฝื นกฎหมายในเรื่ องที่เกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนยั สาคัญแต่
อย่างใด
2. กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process)
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้จดั กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมมากมายตลอดทั้งปี ดังนี้
1. กิจกรรมร่ วมบริจาคโลหิต
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด จัดกิจกรรมร่ วมบริ จาคโลหิ ตเป็ นประจาทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์
และเดือนกันยายนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปั จจุบนั โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานและบุคคลทัว่ ไปในชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมกัน
บริ จากโลหิ ต ณ อาคารสานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ สาหรับในปี 2560 ได้รับบริ จาคโลหิ ตรวม 112 ถุง

2. กิจกรรมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ทไี่ ม่ ได้ ใช้ งานให้ แก่ องค์ กรต่ าง ๆ เพือ่ สาธารณะประโยชน์
ในปี 2560 ได้จดั กิ จกรรมบริ จาคสิ่ งของและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ไม่ได้ใช้งานให้แก่ องค์กรต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ ได้แก่ บริ จาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บริ จาคสิ่ งของให้แก่
มูลนิธิพระดาบส บริ จาครถเข็นจานวน 10 คัน ให้แก่มูลนิ ธิคนพิการไทย บริ จาคคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ไม่ใช้
แล้วให้แก่มูลนิธิกระจก และบริ จาควัสดุอะลูมิเนี ยมน้ าหนักรวมกว่า 9 กิโลกรัม ให้กบั มูลนิ ธิขาเทียมในสมเด็จพระศรี นคริ นทราบ
รมราชชนนี
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- พฤษภาคม 2560 ร่ วมบริ จาคตุ๊กตา อาหาร และเครื่ องดื่ม ภายใต้โครงการ “TRC ใจดีพี่ให้นอ้ ง” เพื่อส่ งมอบความสุ ข
ให้กบั เด็กกาพร้าและเด็ก ๆ ที่มีฐานะยากจน ณ มูลนิธิบา้ นนกขมิ้น

- มิถุนายน 2560 ร่ วมบริ จาควัสดุ “อะลูมิเนียม” น้ าหนักรวมกว่า 9 กิโลกรัม ให้กบั มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรี นคริ น
ทราบรมราชชนนี เพื่อจัดทาขาเทียมต่อไป

- กรกฎาคม 2560 บริ จาคคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ไม่ใช้แล้วให้แก่มูลนิ ธิกระจกเงา ภายใต้โครงการ
คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

- กรกฎาคม 2560 มอบรถเข็นจานวน 10 คัน ให้แก่มูลนิ ธิคนพิการไทย เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจ และช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของคนพิการให้ดียงิ่ ขึ้น
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- สิ งหาคม 2560 มอบสิ่ งของ เช่น เสื้ อผ้า รองเท้า ของเล่น ตุ๊กตา และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ ไม่ได้ใช้แล้วให้กบั มูลนิ ธิพระ
ดาบส

- กันยายน 2560 มอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ไม่ได้ใช้ ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล นาไปรี ไซเคิล
เพื่อสร้างรายได้ กลับมาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อคนพิการต่อไป
3. กิจกรรมสนับสนุนนา้ ดืม่ เพือ่ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมสาคัญต่ าง ๆ
บริ ษทั ฯ ได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน ที่ จดั ขึ้นโดยสานักงานเขตสายไหมและเขตบางเขน ตลอดปี 2560
โดยการร่ วมสนับสนุนน้ าดื่มให้กบั กิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- มิถุนายน 2560 มอบน้ าดื่ มให้สานักงานเขตบางเขน เพื่อร่ วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day เมือง
กรุ งเทพฯ สะอาดด้วยพลังประชาชน”
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- สิ งหาคม 2560 ที่มอบน้ าดื่มจานวน 600 ขวด ให้แก่สานักงานเขตบางเขน เพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และ
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตบางเขน ณ สานักงานเขตบางเขน

- ตุลาคม 2560 มอบน้ าดื่มให้กบั สานักงานเขตบางเขน และสานักงานเขตสายไหม รวม 9,000 ขวด เพือ่ ใช้แจกจ่ายให้กบั
ประชาชนที่เข้าร่ วมพิธีถวายพระเพลงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
4. กิจกรรม “โครงการสู่ บ้านเกิด”
“โครงการสู่บา้ นเกิด” คือ โครงการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนใน
ชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาสังคมได้แล้วยังทาให้พนักงานได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือและ
พัฒนาชุมบ้านเกิ ดของตนเองได้ ทั้งนี้ โครงการสู่ บา้ นเกิ ดได้ดาเนิ นการมาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นมา โดยในปี 2560
บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของพนักงานรวม 3 โครงการ คือ
1) การบริ จาคโลงเย็นเพื่อเป็ นสาธารณะกุศลให้แก่วดั บ้านคาเม็กโนนทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์
2) โครงการปรับปรุ งหอกระจายข่าวให้กบั วัดศรี โสภณ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
3) โครงการต่อเติมห้องน้ าและห้องสุ ขาสาหรับเด็กเล็กและสร้างห้องสุ ขาสาหรับเด็กเรี ยนให้แก่ โรงเรี ยนทุ่งน้อยพัฒนา
ตาบลคลองสมบูรณ์ อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
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5. กิจกรรมช่ วยเหลือสังคมเมือ่ เกิดเหตุการณ์ ภัยพิบัตติ ่ าง ๆ
บริ ษทั ฯ ตระหนักดี ถึงความสู ญเสี ยที่ จะเกิ ดขึ้ นจากเหตุการณ์ ภยั พิบตั ิ ทางธรรมชาติ บริ ษทั ฯ จึ งไม่รีรอที่ จะให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผปู ้ ระสพภัย อีกทั้งยังเป็ นการเสริ มสร้างกาลังใจและแสดงน้ าใจต่อคนไทยด้วยกันด้วย
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้บริ จาคเงิน น้ าดื่ม และสิ่ งของเครื่ องใช้ที่จาเป็ นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผปู ้ ระสบอุทกภัยภาคใต้ และบริ จาค
น้ าดื่มสานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในภาคตะวันออกฉี ยงเหนือ

6. กิจกรรมส่ งเสริมพัฒนาการและการศึกษาเรียนรู้ ของเด็กและเยาวชน
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงการ IT เพื่อน้อง และโครงการติวเตอร์เพื่อน้อง พิชิตภาษาอังกฤษ O-NET เพื่อส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาและการเรี ยนรู ้

- มกราคม 2560 มอบของขวัญวันเด็กให้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนพรพระร่ วงประสิ ทธิ์ เขตสายไหม จานวน 300 คน เพื่อ
เป็ นขวัญกาลังใจและส่งเสริ มการเล่นตามพัฒนาการ
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- กุมภาพันธ์ 2560 จัดโครงการติวเข้มกวดวิชา ในโครงการติวเตอร์เพื่อน้อง พิชิตภาษาอังกฤษ O-NET ให้แก่นกั เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนคลองกิ่วยิง่ วิทยา อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนที่อยูใ่ นพื้นที่ที่บริ ษทั ฯ ดาเนิ นโครงการ1st
Transmission Pipeline Life Extension Project: 28” Recoating Section (RC-400)

- มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงการ IT เพื่อน้อง ให้แก่โรงเรี ยนมาบลาบิด จังหวัดชลบุรี
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซ่ ึงระบบควบคุมภายใน
ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน การดาเนินงาน การกากับดูแลกิจการ และการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด มีรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล มีการประเมินความเสี่ ยงและการ
บริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม และปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์รี่ จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการ
วิศวกร จากัด ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ เพื่อทาการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษ ัทฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร
จากัด โดยได้มีขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด ได้ดาเนิ นการปรับปรุ งระบบควบคุมภายในในด้าน
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่ วมประชุมร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายในเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด สาหรับปี 2560 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 ใน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาและร่ วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั ฯ ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 5 ส่วน คือ
1) การควบคุมภายในองค์กร
2) การประเมินความเสี่ ยง
3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล
5) ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศกร จากัด มีการปฏิบตั ิและดาเนิ นการในระบบควบคุม
ภายในอย่างเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย ภายใต้กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
สามารถป้ องกันมิให้ผบู ้ ริ หารนาทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจได้
2. ระบบควบคุมภายในของบริษัท
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด ได้วา่ จ้างบริ ษทั เอล บิสซิ เนส แอดไวเซอร์ รี่ จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในอิสระ
ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งจัดทารายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบใน
การประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายในอิสระ
เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะที่จาเป็ น เพื่อปรับปรุ งระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง และจะรายงานสรุ ปผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส และ
จัดทารายงานความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั ฯ
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ข้ อสังเกตจากผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2560
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด ได้ต้ งั ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะจากรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี (Management Letter) จากการตรวจสอบงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
ประเด็น

ข้ อเสนอแนะ

1. ระบบต้นทุนงานก่อสร้าง

ควรติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกต้นทุนที่เกิดจากโครงการอย่าง
สม่าเสมอ

2. ระบบเงินเดือน

ควรทบทวนความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล พนัก งานที่ ใ ช้ใ นการค านวณหนี้ สิ น ตามโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดาเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น
3. ผู้ปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด ได้วา่ จ้างบริ ษทั เอล บิสซิ เนส แอดไวเซอร์ รี่ จากัด ให้
ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษทั เอล บิสซิ เนส แอไวเซอร์ รี่ จากัด
แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายใน เนื่ องจากมีความเป็ นอิสระและมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบภายใน
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีอาวุโส ให้ดารงตาแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ การพิจารณา แต่งตั้ง ถอดถอน หรื อโยกย้ายผูป้ ฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ จะต้องผ่านการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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12. รายการระหว่ างกัน
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบริ ษทั อาเซี ยนโปแตชชัยภูมิ จากัด (มหาชน) (“APOT”) ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ดูแล
ให้การเข้าทารายการดังกล่าวเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อบทานการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
ลักษณะความเกี่ยวโยงกัน สรุ ปได้ดงั นี้
1. มีกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย 2 คน ดังนี้
 นายสมัย ลี้ สกุล กรรมการและประธานกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การของ APOT
 นางพจนี ย ์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ การตลาดของบริ ษทั ฯ ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของ
APOT
2. มีรายการระหว่างกันที่เป็ นการค้าปกติในปี 2560 ดังนี้
ลักษณะรายการ

งบกาไรขาดทุน
ปี 2560
(บาท)

งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน
ณ 31 ธ.ค. 60
(บาท)

บริ ษทั ฯ ให้ APOT เช่าและใช้บริ การพื้นที่อาคาร ดังนี้
- เช่าและใช้บริ การพื้นที่อาคารชั้น 5 เพื่อเป็ นสานักงานจานวน
450 ตารางเมตร อายุสัญญาเช่ า 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม
2557 - 30 พฤศจิกายน 2560 และได้ต่อสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่
1 ธันวาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2563
- เช่าและใช้บริ การพื้นที่อาคารชั้น 6 สาหรับผูร้ ับเหมาจานวน
130 ตารางเมตร ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2560
- 31 สิ งหาคม 2560 และได้ต่อสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1
กันยายน 2560 - 31 สิ งหาคม 2563

1. รายการให้ APOT เช่ าพืน้ ที่อาคาร
เพือ่ เป็ นสานักงาน
งบกาไรขาดทุน:
- รายได้ค่าเช่าพื้นที่สานักงาน 580
ตารางเมตร อัตราตรม.ละ 100
บาท เป็ นจานวน 58,000 บาทต่อ
เดือน
- รายได้ค่าให้บริ การพื้นที่สานักงาน
580 ตารางเมตร อัตราตรม.ละ 200
บาท เป็ นจานวน 116,000 บาทต่อ
เดือน
- รายได้ค่าไฟฟ้ า ในอัตรา 5.40 บาท
ต่อหน่วย
- รายได้ค่าค่าอุปกรณ์ทาความเย็น
(Chiller) อัตราคงที่ 312,000 BTU/
เดือน อัตรา 0.10 บาทต่อ BTU
- รายได้อื่น ๆ
งบแสดงฐานะทางการเงิน:
- ลูกหนี้บริ ษทั ร่ วม

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่ างกัน

670,000

1,340,000

ความสมเหตุ สมผล: อัตราค่ าเช่ าและค่าบริ การเป็ นอัตราที่
เท่ากับอัตราที่บริ ษทั ฯ เคยให้กิจการร่ วมค้าซิโนเปค-ทีอาร์ ซี เช่า
พื้นที่ (สัญญาเช่ ากับกิ จการร่ วมค้า สิ้ นสุ ดระยะเวลาเช่ าตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2560)

174,107
487,200

80,517
12,556
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งบกาไรขาดทุน
ปี 2560
(บาท)

งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน
ณ 31 ธ.ค. 60
(บาท)

ในเดือนมกราคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับงานจ้างเหมาปรั บปรุ ง
อุโมงค์เอียงจาก APOT มูลค่างาน 143.69 บาท ระยะเวลา
ดาเนิ นการ 11 เดือน และต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2560 มีงาน
เพิ่มเติม (Additional Work) 18.71 ล้านบาท ทาให้มลู ค่างานเป็ น
162.40 ล้านบาท
ความสมเหตุสมผล: เป็ นการรั บงานรั บเหมาก่อสร้าง ที่อตั รา
กาไรขั้นต้นในระดับปกติของบริ ษทั ฯ

2. บริษัทฯ ได้รับงานจ้ างเหมา
ปรับปรุ งอุโมงค์ เอียง (Preparation
and Refurbishment of the
Decline)

งบกาไรขาดทุน:
- รายได้จากการให้บริ การก่อสร้าง

รั บ รู้ ร ายได้ค่ า บริ ก ารตามสั ด ส่ ว นงานที่ เ สร็ จ (รายได้จ าก
ค่าบริ การก่อสร้างสะสมเท่ากับ 80.09 ล้านบาท)

22,645,983

งบแสดงฐานะทางการเงิน:
- ลูกหนี้บริ ษทั ร่ วม
- รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
- ลูกหนี้เงินประกันผลงานตาม
สัญญาก่อสร้าง
- เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง

23,737,849
1,092,168
7,513,843
2,843,622 ในเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้รับ เงิ น รั บ ล่ วงหน้า
10,743,690 บาท โดยจะถูกทยอยหัก ตัดเป็ นรายได้ค่าบริ การ
ก่อสร้าง (ร้อยละ 10 ของค่างวดงานแต่ละงวด)
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับ Letter of Award จาก
APOT ส าหรั บ การได้รั บ การคัด เลื อ กเป็ นผู้รั บ เหมางาน
Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface
Processing and Facilities มูลค่ างาน 245.46 ล้านเหรี ยญ
สหรั ฐอเมริ กา และ 25,789.33 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามใน
สัญญา EPCC ภายในปี 2561
ความสมเหตุสมผล: โปรดดูหมายเหตุ
1st Limited Notice to Proceed ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
มูลค่างาน 10.2 ล้านยูโร และ 294.938 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นเงิน
บาทที่ 711.36 ล้านบาท (คานวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลง
กันที่ 40.8255 บาทต่อยูโร)

3. บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award
โครงการ Turnkey Delivery of
APOT Project Package 2.
Surface Processing and Facilities

3.1) 1st Limited Notice to Proceed
สาหรับงาน Early Works ส่ วน
Engineering และ Site Preparation
(เป็ นส่ วนหนึ่งของงานในข้ อ 3)
งบกาไรขาดทุน:
- รายได้จากการให้บริ การก่อสร้าง

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่ างกัน

รั บ รู้ ร ายได้ค่ า บริ ก ารตามสั ด ส่ ว นงานที่ เ สร็ จ (รายได้จ าก
ค่าบริ การก่อสร้างสะสมเท่ากับ 472.00 ล้านบาท)

275,524,966
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ลักษณะรายการ
งบแสดงฐานะทางการเงิน:
- ลูกหนี้บริ ษทั ร่ วม
- รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
- เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
ก่อสร้าง
3.2) 2nd Limited Notice to Proceed
สาหรับงาน Early Works ส่ วน
long lead equipment for
processing plant
(เป็ นส่ วนหนึ่งของงานในข้ อ 3)

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุน
ปี 2560
(บาท)

งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน
ณ 31 ธ.ค. 60
(บาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่ างกัน

356,353,114
10,900,178
25,025,620 ในเดื อ นพฤษภาคม 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้รับ เงิ น รั บ ล่ วงหน้า
71,135,810 บาท โดยจะถูกทยอยหักตัดเป็ นรายได้ค่าบริ การ
ก่อสร้าง (ร้อยละ 10 ของค่างวดงานแต่ละงวด)
2nd Limited Notice to Proceed ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 มูลค่า
งาน 2,310.72 ล้านบาท
ระหว่างปี 2560 ยังไม่มีการรับรู้รายได้แต่อย่างใด

หมายเหตุ: การคัดเลือกผูร้ ับเหมาของ APOT สาหรับส่ วนงาน Turnkey Delivery of APOT Project Package 2.Surface Processing Plant and Facilities ได้ผ่าน
กระบวนการประมูลงาน และการคัดเลื อกผูร้ ับเหมาได้ผ่านการอนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการของ APOT ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการตาม
มาตรการการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ คือ ในเดื อนพฤศจิกายน 2558 ได้นาเสนอให้คณะกรรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิการเข้าทา
รายการที่เกี่ ยวโยงกันกับ APOT ที่อาจจะเกิ ดในอนาคต เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการทารายการระหว่างกัน (กรณี รายการระหว่างกันที่เป็ น
ธุรกิจปกติ หรื อสนับสนุ นธุ รกิ จปกติ ภายใต้ราคาและเงื่ อนไขต่าง ๆ ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขปกติ ที่มีมูลค่ารายการเกิ นกว่า 30 ล้านบาท ต้อง
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ)

สรุปรายการระหว่ างกันระหว่ างบริษัทฯ และ APOT ในปี 2560 (หน่ วย: บาท)
งบกาไรขาดทุน:
- รายได้จากการให้บริ การก่อสร้าง
- รายได้ค่าเช่า
- รายได้อื่น
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ลูกหนี้บริ ษทั ร่ วม
- รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
- ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง

298,170,949
670,000
2,081,824
380,103,519
11,992,346
7,513,843
27,869,242

มาตรการและขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 มีมติกาหนดนโยบายการเข้าทารายการระหว่าง
กันในอนาคตว่า จะต้องมีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการของบริ ษทั เกี่ยวกับ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทารายการ และให้มีการตรวจสอบ และเปรี ยบเที ยบราคาและเงื่ อนไขต่าง ๆ ของ

- 107 -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

รายการว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกับการทารายการกับบุคคลภายนอกหรื อไม่ และเพื่อความคล่องตัวในการ
ดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้บริ ษทั ฯ สามารถเข้าทารายการระหว่างกันที่เป็ นธุรกิจปกติ หรื อสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น
การรับงานก่อสร้าง การจ้างงานต่อ เป็ นต้น ที่มีมูลค่ารายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวต้องกระทา
ด้วยราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขปกติของธุ รกิจ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และให้นารายการ
ระหว่างกันดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบและให้ความเห็นต่อไป ส่ วน
รายการระหว่า งกัน ต่อไปนี้ จะต้องถูกน าเสนอเข้า ที่ ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษ ัทเพื่ อให้
ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลในการทารายการ และมีมติอนุมตั ิให้ทารายการดังกล่าว ก่อนการตกลงเข้าทา
รายการ
 รายการระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติ หรื อที่ไม่ได้สนับสนุนธุรกิจปกติ
 รายการระหว่างกันที่กระทาด้วยราคาและ/หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่แตกต่างจากราคา และ/หรื อเงื่อนไขปกติที่กระทากับ
บุคคลภายนอก
 รายการระหว่างกันที่เป็ นธุรกิจปกติ หรื อสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็ นไปตามเงื่อนไข
ปกติของธุรกิจ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท
โดยผูท้ ี่ มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ หรื อตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด หรื อตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยกาหนด) ที่จะทาขึ้นกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย จะต้องไม่มีอานาจในการดาเนิ นการใด ๆ ในหรื อเกี่ยวกับรายการหรื อ
เรื่ องที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว
และคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องดูแลให้บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรื อจาหน่ายซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย รวมทั้งปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชี
ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะให้ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อ
นาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2560 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 8
พฤศจิ กายน 2560 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการทารายการระหว่างกัน และมีมติเห็ นควรให้คงนโยบายรายการระหว่างกันไว้
ดังเดิม
การอนุมตั ใิ นหลักการสาหรับการระหว่ างกันทีเ่ ป็ นรายการปกติ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่มีผลใช้บงั คับวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 การทา
รายการที่ เกี่ ยวโยงกันที่ เป็ นรายการค้า/ธุ รกรรมปกติ ของบริ ษทั ฯ จะต้องถูกนาเสนอและอนุ มตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ
คณะกรรมการได้มีการอนุมตั ิในหลักการให้ทารายการดังกล่าวได้ ซึ่ งเดิมตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ฝ่ าย
จัดการสามารถทารายการดังกล่าวได้ โดยมิตอ้ งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใด
ในปี 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิในหลักการว่า การทารายการเกี่ยวโยง แม้วา่ เป็ นรายการปกติ แต่
หากขนาดรายการเกิ นกว่า 30 ล้านบาท จะต้องขออนุ มตั ิจากคณะกรรมการก่อนทารายการ (ตามรายละเอียดที่อธิ บายในหัวข้อ
มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันข้างต้น) ซึ่ งเป็ นการอนุมตั ิในหลักการสาหรับการทารายการเกี่ยวโยงที่
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เป็ นรายการปกติ และสอดคล้องกับแนวปฏิ บัติของพระราชบัญญัติที่ออกใหม่ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้นาเสนอเรื่ อ งนี้ เข้าที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบตั ิของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว
นโยบายและแนวโน้ มการเกิดรายการระหว่ างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็ นรายการที่ดาเนิ นการทางธุรกิจตามปกติ
โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย กับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง โดยบริ ษทั ฯ จะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชี หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ สระพิจ ารณาตรวจสอบให้ความเห็ นถึ งความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการทารายการพร้อมทั้งเปิ ดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการทารายการต่อผูถ้ ือหุ ้นตามข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยเคร่ งครัด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะ
สร้างเสริ มความเข้าใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบข้อกาหนดใหม่ ๆ
รวมทั้งวิธีปฏิ บตั ิที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อจะได้ปฏิ บตั ิตามได้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความโปร่ งใสและรักษาไว้ซ่ ึ ง
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีการทารายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏดังหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
- ข้อ 6
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ข้อ 35.6
การค้ าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการค้ าประกันการชาระหนี้ตาม
สัญญาเช่าทางการเงินของบริ ษทั ย่อยในวงเงิน 23 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้มีปฏิบตั ิตามกระบวนการอนุมตั ิที่กาหนดในตารางอานาจอนุมตั ิอย่างเคร่ งครัด
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
1. ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
- นางสาว พิมพ์ใจ มานิ ตขจรกิ จ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบี ยน 4521 บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบ
งบการเงินประจาปี ของบริ ษทั ฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2560 (รวม 5 ปี )
- นางสาว รุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบี ยน 3516 บริ ษทั สานักงาน สานักงาน อี วาย จากัด เป็ น
ผูต้ รวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริ ษทั ฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 - 31 ธันวาคม 2548 และ 31 ธันวาคม 2552 - 31 ธันวาคม
2555 (รวม 11 ปี )
ความเห็นของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสาหรับงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
ปี 2558
ผูส้ อบบัญชี ให้ความเห็ นว่า งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดาเนิ นงานและ
กระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปี 2559
ผูส้ อบบัญชี ให้ความเห็ นว่า งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาเนิ นงานและ
กระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ที อ าร์ ซี คอนสตรั ค ชั่น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
ที อาร์ ซี คอนสตรั คชั่น จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปี 2560
ผูส้ อบบัญชี ให้ความเห็ นว่า งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนิ นงานและ
กระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ที อ าร์ ซี คอนสตรั ค ชั่น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
ที อาร์ ซี คอนสตรั คชั่น จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

2. ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบแสดงฐานะการเงินรวม

2560
จานวนเงิน

ร้ อยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
จานวนเงิน ร้ อยละ

2558
จานวนเงิน

ร้ อยละ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
ลูกหนี้ เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผรู้ ับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้ าง
งานระหว่างก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ต้นทุนงานที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
เงินกูย้ มื ระยะสั้น

336,369,445
0
825,587,318
854,291,357
100,306,896
329,586,856
56,243,218
5,513,620
55,306,079
35,913,661
2,599,118,450

7.32 109,025,647
0.00
360,770
17.95 410,822,454
18.58 1762,972,802
2.18
87,470,674
7.17 437,016,510
1.22
0
0.12
7,121,759
1.20
28,632,853
0.78
30,191,694
56.52 2,873,615,163

2.18
0.01
8.21
35.24
1.75
8.73
0.00
0.14
0.57
0.61
57.44

1,289,427,603
0
636,308,426
1,023,022,679
164,027,050
68,468,479
27,151,379
14,323,750
36,527,392
56,799,968
3,316,056,726

28.20
0.00
13.92
22.38
3.59
1.50
0.59
0.31
0.80
1.24
72.53

16,329,548
1,259,003,235
7,359,476
0
684,744,143
12,847,372
12,395,496
6,580,863
1,999,260,133
4,598,378,583

0.36
16,299,928
27.38 1,328,332,542
0.16
2,375,587
0.00
0
14.89 726,614,258
0.28
14,511,380
0.27
33,649,861
0.14
7,761,053
43.48 2,129,544,609
100.00 5,003,159,772

0.33
26.55
0.05
0.00
14.52
0.29
0.67
0.15
42.56
100.00

36,341,988
0
2,375,587
455,225,624
706,700,651
8,023,118
38,419,247
8,728,533
1,255,814,748
4,571,871,474

0.79
0.00
0.05
9.96
15.46
0.18
0.84
0.19
27.47
100.00

2.09
8.82
18.46
1.02
6.91
0.00

0
552,784,249
967,852,967
37,405,074
320,987,399
0

0.00
12.09
21.17
0.82
7.02
0.00

70,357,683
451,030,060
414,273,722
48,783,159
371,280,297
30,000,000
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1.06
8.08
0.65
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
(หน่วย : บาท)
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ประมาณการหนี้ สินจากโครงการก่อสร้าง
หุ ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุ ทธิ จากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้ สินจากคดีความ
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
หุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกิน (ต่า) กว่าทุนอื่น
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

2560
จานวนเงิน
ร้ อยละ
19,650,308
0.43
300,000,000
6.52
11,237,541
0.24
1,852,410
48,687,452
1,767,152,632

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
จานวนเงิน ร้ อยละ
23,007,490
0.46
100,000,000
2.00
12,805,870
0.26
0.39
0.42
40.83

1,432,892
52,392,866
1,966,191,044

0.03
1.15
43.00

200,000,000
17,213,832

4.00
0.34

100,000,000
31,072,138

2.19
0.68

49,424,694
20,000,000
75,402,284
1,842,554,916

1.08
39,345,061
0.43
20,000,000
1.64 276,558,893
40.07 2,319,304,946

0.79
0.40
5.53
46.36

33,952,891
20,000,000
185,025,029
2,151,216,073

0.74
0.44
4.05
47.05

733,711,662
1,041,739,823
(2,955,890)
0
0

15.95 641,998,220
22.65 1,041,739,823
(0.06)
(2,955,890)
0.00
0
0.00
0

12.83
20.82
(0.06)
0.00
0.00

565,345,762
1,010,975,808
0
10,461,029
7,310,526

12.36
22.11
0.00
0.23
0.16

73,371,225
4,108,018
919,903,940
13,615,943
2,783,494,721
(27,671,054)
2,755,823,667
4,598,378,583

1.60
72,637,344
0.09
4,108,018
20.00 941,490,510
0.30
13,542,953
60.53 2,712,560,978
(0.60) (28,706,152)
59.93 2,683,854,826
100.00 5,003,159,772

1.45
0.08
18.82
0.27
54.21
(0.57)
53.64
100.00

56,534,575
4,108,018
778,265,668
10,842,835
2,443,844,221
(23,188,820)
2,420,655,401
4,571,871,474

1.24
0.09
17.02
0.24
53.45
(0.50)
52.95
100.00

0
5,977,590
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0.04
19,712,770
1.06
21,068,592
38.43 2,042,746,053

2558
จานวนเงิน
ร้ อยละ
20,803,791
0.45
0
0.00
12,531,806
0.27

0.00
0.13
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งบกาไรขาดทุน
(หน่วย : บาท)
งบกาไรขาดทุนรวม
รายได้
รายได้จากการให้บริ การก่อสร้าง
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับรายการ)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ร่ วม
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้าค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
การแบ่งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ย่อย

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
กาไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2558
จานวนเงิน
ร้ อยละ
จานวนเงิน
ร้ อยละ
จานวนเงิน
ร้ อยละ
2,370,133,222
1,339,972
64,354,172
2,435,827,366

97.30
0.00
0.06
100.00

3,697,299,870
3,200,283
36,394,961
3,736,895,114

98.94
0.09
0.97
100.00

3,880,171,798
11,029,496
63,831,087
3,955,032,381

98.11
0.28
1.61
100.00

1,859,716,316
341,911,264
(127,330)
34,991,836

76.35
14.04
(0.01)
1.44

2,946,647,433
349,798,970
7,030,481

78.85
9.36
0.19

3,242,393,750
332,262,966
127,330

81.98
8.40
0.00

2,236,492,086
199,335,280

91.82
8.18

3,303,476,884
433,418,230

88.40
11.60

3,574,784,046
380,248,335

90.39
9.61

(34,337,471)
(116,061)
164,881,748
(16,396,236)
148,485,512
(57,806,327)
90,679,185

(1.41)
(0.00)
6.77
(0.67)
6.10
(2.37)
3.72

(32,941,177)

(0.88)

0

0.00

400,477,053
(17,033,628)
383,443,425
(98,337,639)
285,105,786

10.72
(0.46)
10.26
(2.63)
7.63

380,248,335
(4,753,765)
375,494,570
(74,543,829)
300,950,741

9.61
(0.12)
9.49
(1.88)
7.61

92,792,060
(2,112,875)

290,756,099
(5,650,313)

7.78
(0.15)

305,963,357
(5,012,616)

7.74
(0.13)

90,679,185

285,105,786

7.63

300,950,741

7.61

0.016

0.050

0.063

0.050

0.062
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
(หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2558

งบกระแสเงินสดรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย) สุ ทธิ จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับรายการ)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการเลิกการร่ วมค้า
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ปรับปรุ งจากการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ไม่เข้าเงื่อนไข
กลับรายการต้นทุนงานที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
ประมาณการหนี้ สินจากโครงการก่อสร้าง
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผรู้ ับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้ าง
งานระหว่างก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ต้นทุนงานที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
เจ้าหนี้ เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
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148,485,512

383,443,425

375,494,570

106,451,651
(127,330)
6,042,494
105,150
4,784,870
34,991,836
0
34,337,471
116,061
0
0
0
1,180,240
8,655,697
(1,339,972)
18,992,412
362,676,092

114,097,891
7,030,481
17,256,786
(430,531)
920,276
0
0
32,941,177
0
506,447
(644,617)
0
4,984,576
13,487,194
(3,200,283)
17,420,993
587,813,815

79,401,685
127,330
15,641,691
(36,362,321)
533,602
0
(34,472)
0
0
3,813,682
0
(51,122,170)
8,940,635
7,511,967
(11,029,496)
3,690,495
396,607,198

(416,594,875)
915,187,293
(12,836,222)
107,429,654
(56,243,218)
0
(5,721,967)
1,180,190

215,011,538
(756,017,572)
76,556,376
(368,548,031)
27,151,379
999,168
25,086,993
967,480

245,417,289
(621,119,716)
(86,430,310)
(55,735,254)
(11,011,127)
4,329,358
(22,575,097)
(4,642,337)

(12,300,854)
(509,196,746)
0
(2,449,078)
25,538,615
(4,537,422)
28,127,229

(88,365,560)
(37,382,499)
0
13,827,163
24,754,283
(9,780,877)
(31,037,515)

54,475,393
681,072,358
(148,931,097)
9,672,883
211,905,264
(22,460,001)
(3,367,598)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
งบกระแสเงินสดรวม
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิ จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราว (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงินสดรับจากการเลิกการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นเพิ่มขึ้น
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ ้นสามัญ
เงินสดรับจากการออกหุ ้นกู้
ชาระคืนหุ้นกู้
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จ่ายเงินปันผล
บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจากการจัดตั้งบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

- 115 -

(หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2558
(309,522)
(1,206,097)
(457,334)
419,949,169
(320,169,956)
626,749,872
0
14,416,694
0
(80,738,857)
(83,188,338) (115,584,780)
339,210,312
(388,941,600)
511,165,092
360,770
(29,620)
0
(5,099,950)
0
0
1,375,162
370,461
(54,920,840)
(2,043,530)
(59,987,547)

(360,770)
20,042,060
0
0
(906,048,095)
0
4,669,882
791,245
(150,282,645)
(6,937,874)
(1,038,126,197)

36,796
(1,798,877)
103,741
0
0
(405,225,624)
7,809,611
75,870,781
(303,399,162)
(1,940,165)
(628,542,899)

(33,896,959)
30,000,000
0
0
0
100,000,000
(100,000,000)
0
0
(20,544,540)
0
(19,072,856)
(12,804,571)
75
(56,318,851)
4,439,884
227,343,798
109,025,647
336,369,455

104,254,642
0
0
0
0
200,000,000
0
0
18,478,578
(45,635,120)
0
(16,869,075)
(13,584,242)
0
246,644,783
21,058
(1,180,401,956)
1,289,427,603
109,025,647

0
0
(30,500,000)
726,000,000
(12,870,000)
100,000,000
0
7,310,526
37,573,666
(11,535,246)
(10,642,953)
(2,605,227)
(4,632,841)
0
798,097,925
2,050,021
682,770,139
606,657,464
1,289,427,603

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

อัตราส่ วนทางการเงิน
2560
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาในการจาหน่าย (ขาย) สิ นค้า
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน (%)
อัตรากาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้และค่าเสื่ อมราคา (%)
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนิ นงาน
อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนเงินกูท้ ี่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น (เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) คานวณโดยใช้กาไรสุทธิ งบเฉพาะกิจการ
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2559

2558

1.47
0.66
0.18
54.00
7
3.78
96
5.41
36

1.41
0.25
(0.19)
121.27
3
7.04
52
7.87
46

1.69
0.97
0.32
85.03
5
5.23
69
8.25
44

21.54%
7.07%
11.25%
202.54%
3.81%
3.41%

20.30%
10.84%
13.78%
-97.03%
7.78%
11.39%

16.44%
9.77%
11.60%
134.81%
7.74%
16.11%

1.93%
28.23%
50.74%
0.15

6.07%
56.49%
78.05%
0.16

8.50%
66.34%
109.82%
0.06

0.67
25.64
1.48
47.52%

0.86
(17.50)
(0.35)
31.36%

0.89
166.82
0.67
29.30%

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานปี 2560
1. ภาพรวมของผลการดาเนินงานปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
ในปี 2560 เศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวเร่ งขึ้น นาโดยการปรับตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กา แคนาดา กลุ่มประเทศยูโร
โซน และญี่ปุ่น การฟื้ นตัวของประเทศเศรษฐกิจหลักส่งผลให้ปริ มาณการค้าโลกขยายตัวและเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ กลุ่มประเทศอาเซี ยน และเศรษฐกิ จประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ ฟื้ นตัวอย่างเป็ นวงกว้าง สาหรับ
ภาพรวมเศรษฐกิ จไทยนั้นมีการขยายตัวทั้งภาคการส่ งออกและท่องเที่ ยวที่ ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง ส่ วนการลงทุนเอกชนเริ่ มมีแนวโน้ม
ฟื้ นตัว สาหรับภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการเปิ ดประมูลโครงการพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่งโครงการใหญ่ที่
สาคัญหลายโครงการ
สาหรับผลการดาเนินงานปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการให้บริ การก่อสร้าง 2,370.13 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี ก่อนร้อยละ 35.90 กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ 92.79 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 68.19 อัตรากาไรขั้นต้น
และอัตรากาไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 21.54 และร้อยละ 3.81 ตามลาดับ ต่อเนื่ องจากปี ก่อนการแข่งขันในอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี
2560 ยังคงอยูใ่ นระดับสู ง มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุ นแรง ส่ งผลให้อตั รากาไรขั้นต้นในการเข้าประมูลงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ลดลง อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับงานเพิม่ เติมในระหว่างปี รวมทั้งสิ้ น 14 โครงการ มูลค่ารวม 5,357.74 ล้านบาท โดย
ส่ วนใหญ่งานที่ ได้รับ เป็ นงานประเภทงานโยธา ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด มี งานในมื อ รวม 18
โครงการ มูลค่างานที่ยงั ไม่ได้รับรู ้รายได้ 6,712.00 ล้านบาท ในด้านพัฒนาการลงทุนในธุรกิจอย่างต่อเนี่องเพื่อเสริ มสร้างโอกาสใน
การแข่งขันทางธรุ กิจ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย 2 บริ ษทั คือ บริ ษทั ทีอาร์ ซี ยูทิลิต้ ี จากัด ดาเนิ นธุ รกิ จผลิตและให้บริ การ
น้ าประปาในพื้นที่ ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และบริ ษทั เอสเอช ครอสซิ่งส์ จากัด ดาเนินธุรกิจในการให้บริ การ
รับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้ าใต้ดิน งานดันท่อลอดและงานขุดเจาะอุโมงค์ คาดว่าจะเริ่ มรับรู ้รายได้จากการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษทั ย่อยทั้งสองได้ในปี 2561
2. วิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไร
 รายได้
- รายได้ จากการให้ บริการก่ อสร้ าง
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการให้ บริการ
- งานระบบท่อ
- งานระบบวิศวกรรม
- งานโยธา
รวม

2560
จานวน
1,074.68
345.45
950.00
2,370.13

2559
ร้ อยละ
45.34
14.58
40.08
100.00

จานวน
1,796.41
1,158.54
742.35
3,697.30

ร้ อยละ
48.59
31.33
20.08
100.00

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
จานวน
ร้ อยละ
-721.73
-40.18
-813.09
-70.18
207.65
27.97
-1,327.17
-35.90

รายได้จากการให้บริ การก่อสร้างของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เท่ากับ 2,370.13 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 1,327.17
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 35.90 ในปี 2560 ภาคอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างมีผรู ้ ับเหมาทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่ วมประมูล
โครงการขนาดใหญ่มากขึ้น มีการแข่งขันด้านราคา บางโครงการมีราคาที่ชนะการประมูลต่ากว่าราคากลางที่ต้ งั ไว้อย่างมีนยั สาคัญ
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ส่งผลให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถชนะการประมูลบางโครงการตามที่คาดหวัง ประกอบกับความล่าช้าของการพัฒนาโครงการก่อสร้าง
เหมืองแร่ โพแทชที่บริ ษทั ฯ เคยได้รับ Letter of Award ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ส่งผลให้บริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา
รับเหมาก่อสร้างกับบริ ษทั อาเซี ยนโปแตชชัยภูมิ จากัด (มหาชน) (“APOT”) ตามแผนงานที่คาดว่าการลงนามในสัญญาจะเกิดขึ้น
และเริ่ มมีการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การก่อสร้างในปี 2560 รายได้รวมในปี 2560 ของกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับงานเพิม่ เติมจากภาคเอกชน 8 โครงการ มูลค่า 3,355.22 ล้านบาท และ
จากภาครัฐ 6 โครงการ มูลค่า 2,002.52 ล้านบาท รวมทั้งสิ้ น 14 โครงการ มูลค่ารวม 5,357.74 ล้านบาท รายได้จากการให้บริ การ
ก่อสร้ างปี 2560 ส่ วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาวยกมาจากปี ก่ อน ซึ่ งโครงการต่างๆ ที่ มีอยู่ในมื อได้ถูกทยอยรั บรู ้ ได้ตาม
ความสาเร็ จของงานในปี ก่อนๆไปบ้างแล้ว รายได้จากให้บริ การก่อสร้างในปี 2560 จึงลดลง
รายได้จากการให้บริ การก่อสร้างแบ่งตามประเภทของรายได้ เป็ นดังนี้
- งานการให้บริ การก่อสร้างระบบท่อ ส่ วนใหญ่มาจากโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project
28” Recoating Section จากบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) และโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุ งขยายการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการประปาส่วนภูมิภาค
- งานการให้บริ การระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี ส่ วนใหญ่มาจาก
โครงการจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง (M01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
- งานการให้บริ การก่อสร้างงานโยธา ส่ วนใหญ่มาจากโครงการก่อสร้างถนนศรี นคริ นทร์ - ร่ มเกล้า ช่วงที่ 1 ของ
กรุ งเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความเสี่ ยงจากรายได้จากการให้บริ การก่อสร้างที่ ลดลงจากการสภาพการแข่งขันที่ รุนแรง จึ ง
พัฒนาการลงทุนในธุรกิจอย่างต่อเนี่องเพื่อความมัน่ คงและสร้างโอกาสทางธุ รกิจ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด (บริ ษทั
ย่อย) ได้จดั ตั้งย่อย 2 บริ ษทั คือ
- บริ ษทั ที อาร์ ซี ยูทิลิต้ ี จากัด ดาเนิ นธุ รกิ จ ผลิ ตและจาหน่ ายน้ าประปาในพื้นที่ ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
- บริ ษทั เอสเอช ครอสซิ่ งส์ จากัด ดาเนิ นธุรกิจให้บริ การรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้ าใต้ดิน งานดันท่อ
ลอดและงานขุดเจาะอุโมงค์
โดยคาดว่าจะเริ่ มรับรู ้รายได้จากการดาเนินธุรกิจของทั้งสองบริ ษทั ได้ในปี 2561
- รายได้ จากดอกเบีย้ รับและรายได้ อื่น ประกอบด้วยรายได้จากดอกเบี้ยรับ จานวน 1.35 ล้านบาท และรายได้อื่น จานวน
64.35 ล้านบาท ตามลาดับ รวมเท่ากับ 65.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 26.10 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 65.91
โดยรายได้อื่นที่สาคัญคือ รายได้จากการเคลมหนังสื อค้ าประกันของผูร้ ับเหมาร่ วมรายหนึ่งจานวน 39.40 ล้านบาท
 กาไรขั้นต้ น เท่ากับ 510.41 ล้านบาท ลดจากปี ก่อน 240.24 ล้านบาท อัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 21.54 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากปี 2559 อยูท่ ี่ระดับร้อยละ 20.30 หากพิจารณาเฉพาะไตรมาส 4 อัตรากาไรขั้นต้นอยูใ่ นระดับสู งถึงร้อยละ 30.99 เนื่ องจาก
โครงการในมือที่ยกมาจากปี ก่อน ๆ ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงปลายโครงการ จึงมีการปรับประมาณการต้นทุนให้ใกล้เคียงกับที่ตน้ ทุนจะ
เกิ ด ขึ้ น จริ ง ทั้ง นี้ เป็ นผลมาจากการที่ บ ริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท สหการวิศ วกร จ ากัด สามารถคุ ม ต้น ทุ น ในการก่ อ สร้ า งได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
 ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารและค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 341.91 ล้านบาท และ 16.40 ล้านบาท ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารลดลง 7.89 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.26 ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 3.70 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นดอกเบี้ยของเงินกูย้ ืม
ระยะสั้น และดอกเบี้ยหุ ้นกูท้ ี่บริ ษทั ฯ กูย้ ืมมาเพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย ณ สิ้ นปี 2560 มียอดหุ ้นกูค้ งเหลือ 300 ล้าน
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บาท ประกอบด้วยหุ ้นกูอ้ ายุ 2 ปี ที่ออกในเดือนมีนาคม 2559 จานวน 200 ล้านบาท และอายุ 1 ปี ที่ออกในเดือนกรกฎาคม 2560
จานวน 100 ล้านบาท
 ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่ วม เท่ากับ 34.99 ล้านบาท เกิดจากในระหว่างปี 2560 APOT
ได้รับชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ่ ง (เป็ นการชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุน 1,174,866 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 68.43 บาท) และได้จด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วจาก 2,688 ล้านบาท เป็ น 2,806 ล้านบาท ทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของกลุ่ม TRC ใน APOT
ลดลงจากร้อยละ 26.22 ของทุนชาระแล้ว ณ สิ้ นปี 2559 เป็ นร้อยละ 25.13 ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ จึ งได้บนั ทึ กผลสุ ทธิ จากการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร่ วมแสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2560
 ส่ วนแบ่ งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม เท่ากับ 34.99 ล้านบาท เป็ นการรับรู ้ผลขาดทุนจากผลการดาเนิ นงานของ
APOT ด้วยวิธีส่วนได้เสี ย
 กาไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เท่ากับ 92.79 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนที่ มีกาไรสุ ทธิ 290.76 ล้านบาท
จานวน 197.97 ล้านบาท หรื อร้อยละ 68.09 อัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.81 ลดลงจากปี ก่อนที่อยูท่ ี่ร้อยละ 7.78 สาเหตุหลักของ
การลดลงของกาไรสุ ทธิ คือ รายได้จากการให้บริ การก่อสร้างที่ ลดลง ประกอบกับผลกระทบของขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร่ วม และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ทั้งนี้ หากไม่พิจารณารวมผลกระทบของขาดทุน
จากการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ร่ วม 34.99 ล้านบาทที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นใน APOT
กาไรสุทธิจะเท่ากับ 127.78 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 56.05 คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 5.25
 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 57.81 ล้านบาท ลดลง 40.53 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 41.21 สอดคล้องกับรายได้และกาไรทาง
บัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลง รายละเอียดภาษีเงินได้แสดงดังหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
 ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไร
บริ ษทั
ทีอาร์ซี
สหการวิศวกร
กิจการร่ วมค้า ไฮโดรเท็ค
สหการ สหการสสหการ
บริ
ษทั ฯ และบริษทั ย่อย
สหการ

กาไรขั้นต้น (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2559

กาไรสุ ทธิ (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2559

306.95
25.26%
170.17
18.00%
19.28
9.11%
510.42
21.54%

101.91
7.60%
112.34
11.66%
15.95
7.50%
92.79
3.81%

668.63
29.12%
44.04
4.50%
25.89
6.12%
750.65
20.30%

357.93
15.03%
13.82
1.37%
20.38
4.81%
290.76
7.78%

* หมายเหตุ: % ในที่น้ ี คือ อัตรากาไรขั้นต้นและอัตรากาไรสุ ทธิ

- กาไรขั้นต้ น
กาไรขั้นต้นในปี 2560 อยูท่ ี่ร้อยละ 21.54 สูงกว่ากว่ากาไรขั้นต้นในปี 2559 ที่อยูท่ ี่ร้อยละ 20.30 กาไรขั้นต้นของ แต่ละ
บริ ษทั เป็ นดังนี้
- บริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) มีอตั รากาไรขั้นต้นร้อยละ 25.26 ลดลงจากปี ก่อนที่อยูท่ ี่ร้อยละ 29.12
เนื่องจากโครงการที่ได้รับเพิ่มเติมในระหว่างปี ส่วนใหญ่เป็ นโครงการที่มีกาไรขั้นต้นต่ากว่าปี ก่อน
- บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด มีอตั รากาไรขั้นต้นร้อยละ 18.00 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่อยูท่ ี่ร้อยละ 4.50 เนื่ องจาก มีการ
ปรับประมาณการต้นทุนสาหรับโครงการในมือที่ยกมาจากปี ก่อนๆ ที่อยูใ่ นช่วงปลายโครงการให้ใกล้เคียงกับต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจริ ง
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

- กิจการร่ วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ มีอตั รากาไรขั้นต้นร้อยละ 9.11 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่อยูท่ ี่ร้อยละ 6.12 เหตุผล
เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของอัตรากาไรขั้นต้นของบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด
- กาไรสุ ทธิ และกาไรของแต่ ละส่ วนงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับปี 2560 เท่ากับ 92.79 ล้านบาท ลดลง 197.96 ล้านบาทจากปี 2559 ซึ่งมีกาไร
สุทธิอยูท่ ี่ 290.76 ล้านบาท รายได้จากการให้บริ การก่อสร้างและกาไรของแต่ละส่วนงานปรากฏดังหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
34 ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน รายได้ตามส่ วนงานลาดับจากมากไปน้อย คือการให้บริ การก่อสร้างระบบท่อ งานโยธา
และการให้บริ การระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 45.34, 40.08
และ 14.58 ตามลาดับ โดยกาไรส่วนใหญ่มาจากการให้บริ การก่อสร้างระบบท่อ
 อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2556 - 2560 ดังนี้

ปี 2556
ปี 2557

81.32

มูลค่ าทีต่ ราไว้
ทีใ่ ช้ อ้างอิง
อัตราเงินปันผล
(บาทต่ อหุ้น)
0.50

255.67

0.125

0.003472

ปี 2558

399.13

0.125

0.01

ปี 2559

357.93

0.125

0.004

ปี 2560

101.91

0.125

0.002

ผลการดาเนินงาน

กาไรสุ ทธิ
ของทีอาร์ ซี
(ล้ านบาท)

อัตรา (บาทต่ อหุ้น)

จานวนเงิน (ล้ านบาท)

เงิน/หุ้นปันผล
ต่ อกาไรสุ ทธิหลังหัก
สารองตามกฎหมาย

เงินปันผล

หุ้นปันผล

เงินปันผล

หุ้นปันผล

0.05

ไม่มี

40.82

-

52.85%

0.03125
(4 หุ ้นเดิม
ต่อ 1 หุ ้นใหม่)
0.0156250
250
(8 หุ ้นเดิม
ต่อ 1 หุ ้นใหม่)

11.54

103.82

45.63%

45.64

71.30

30.48%

0.0178571
(7 หุ ้นเดิม
ต่อ 1 หุ ้นใหม่)
0.00625
(20 หุ ้นเดิม
ต่อ 1 หุ ้นใหม่)

20.54

91.71

30.01%

11.74

293.48

47.86

หมายเหตุ: อัตราเงิน/หุ้นปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2560 จะนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 เพื่ออนุมตั ิ ในวันที่ 27 เมษายน 2561

3. การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย
 สินทรัพย์ รวม
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจานวน 4,598.37 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม
2559 จานวน 404.79 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.09 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและเงินทุนในการร่ วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์

31 ธันวาคม 2560
2,599.12
1,266.36
684.74
48.15
4,598.37
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31 ธันวาคม 2559
2,873.62
1,330.71
726.61
72.22
5,003.16

(หน่วย : ล้านบาท)
เพิม่ / (ลด)
(274.50)
(64.35)
(41.87)
(24.07)
(404.79)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

รายการสิ นทรัพย์ที่สาคัญได้แก่
1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่นเพิ่มขึ้นจาก 410.82 ล้านบาท เป็ น 825.59 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 100.96 โดยลูกหนี้ การค้า
ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระจานวน 408.71 ล้านบาท
2. รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระลดลงจาก 1,769.27 ล้านบาท เป็ น 854.29 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 51.54 เกิ ดจากงานในมือที่
ลดลง และมีการออกใบแจ้งหนี้ สาหรับงานที่ดาเนิ นการแล้วเสร็ จในมูลค่าที่มากกว่า ณ สิ้ นปี ก่อน (รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยก
ชาระหมายถึง รายได้ที่รับรู ้แล้ว แต่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระตามสัญญา จึงยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้)
3. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมลดลงจาก 1,328.33 ล้านบาท เป็ น 1,259.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.22 เกิดจากขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร่ วม และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
 หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
เพิม่ / (ลด)
หนี้สินหมุนเวียน
1,366.79
1,838.49
(471.70)
เงินกูย้ มื และหุน้ กู้
400.36
404.25
(3.89)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
75.40
76.56
(1.16)
รวมหนี้สิน
1,842.55
2,319.30
(476.75)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
2,755.82
2,683.86
71.96
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
4,598.37
5,003.16
(404.79)
 หนี้สินรวมลดลงจาก 2,319.30 ล้านบาทเป็ น 1,842.55 ล้านบาท รายการที่สาคัญคือ ต้นทุนงานที่ยงั ไม่ถึงกาหนด
ชาระลดลงจาก 923.47 ล้านบาท เป็ น 414.27 ล้านบาท เนื่ องจากโครงการในมือ ที่ ยกมาจากปี ก่อนส่ วนใหญ่อยู่
ในช่วงปลายโครงการ ส่วนโครงการใหม่ที่ได้รับในระหว่างปี ยังอยูใ่ นระยะเพิ่งเริ่ ม ยอดคงเหลือของต้นทุนที่รับรู ้
แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระตามสัญญาจึงลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี ก่อน
 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้นจาก 2,683.86 ล้านบาทเป็ น 2,755.82 ล้านบาท โดยมาจากผลประกอบการของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย สาหรับปี จานวน 92.51 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2559 จานวน
20.54 ล้านบาท
4. สภาพคล่ อง และความเพียงพอของเงินทุน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีแหล่งที่มาของเงิ นทุนจากเงินรับจากการดาเนิ นงาน เงินทุนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น การออกหุ ้นกู้
และเงิ นกูจ้ ากธนาคารพาณิ ชย์ ทั้งนี้ การกู้ยืมเงิ นเพื่อการบริ หารงานโครงการมักเป็ นการกู้ยืมระยะสั้นถึ งปานกลาง ในลักษณะ
Project Finance ซึ่งปกติจะต้องมีหลักประกันเป็ นเงินฝากประจาค้ าวงเงิน แต่อย่างไรก็ตาม จากสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง ทาให้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัดสามารถต่อรองยกเว้นเงื่อนไขเงินฝากค้ าประกันวงเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ บริ ษทั ฯ
สามารถบริ หารจัดการบริ หารสภาพคล่องของกิจการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีการจ่ายปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นอย่างสม่าเสมอ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 1.47 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ้นปี ก่อนซึ่งเท่ากับ 1.41 เท่า
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 336.37 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี ก่อน 227.07 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

(หน่วย : ล้านบาท)
งบกระแสเงินสดรวม
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

2559
339.21

2559
(388.94)

2558
511.16

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(59.99)

(1,038.12)

(628.54)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(56.32)

246.64

798.10

4.44

0.02

2.05

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ

227.34

(1,180.40)

682.77

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

109.03

1,289.43

606.66

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

336.37

109.30

1,289.43

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แยกตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 339.21 ล้านบาท เกิดจากผลการดาเนินงานของปี ปั จจุบนั
- เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน จานวน 59.99 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิ ดจากเงิ นสดจ่ายลงทุนในที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์จานวน 54.92 ล้านบาท โดยเป็ นการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานประกอบผลิตภัณฑ์ชิ้นงานโลหะ
- เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 56.32 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปั นผลจานวน 20.54 ล้าน
บาท และเงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยหุน้ กูจ้ านวน 19.07 ล้านบาท
อัตราส่ วนความเพียงพอของทุน
อัตราส่ วนทางการเงิน
2560
2559
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
0.67
0.86
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
0.15
0.16
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)
16.28
26.88
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุน อัตราส่ วนหนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและอัตราส่ วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 0.67 เท่า 0.15 เท่าและ 16.28 เท่า ตามลาดับ ซึ่งบริ ษทั ฯ สามารถ
ดารงอัตราส่ วนทางการเงินได้ตามเงื่อนไขของการออกหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ฯ ที่กาหนดไว้ให้อตั ราส่ วนเงินกูท้ ี่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกินกว่า 2 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยไม่ต่ากว่า 4 เท่า
5. ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
ได้เปิ ดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
6. ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่ อผลการดาเนินงานในอนาคต
ในปี 2558 - 2559 TRC Investment Limited มีการลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั อาเซี ยนโปแตชชัยภูมิ จากัด (มหาชน)
(“APOT”) จานวน 6.30 ล้านหุ ้น เพิ่มเติมจากที่เคยลงทุนโดย TRC International Limited ในช่วงปี 2555 และ 2558 จานวนรวม
750,000 หุ ้น ส่ งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ม TRC ถือหุ ้นใน APOT ร้อยละ 25.13 (ประกอบด้วยการถือหุ ้นโดย TRC
Investment Limited ร้อยละ 22.46 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.67) บริ ษทั ฯ จัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงิน
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ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ซึ่งต้องรับรู ้ผลการดาเนินงานของ APOT ด้วยวิธี Equity Method ซึ่งผลการดาเนินงานของ APOT มีผลขาดทุน
สุทธิ เนื่องจากโครงการอยูร่ ะหว่างการก่อสร้างยังไม่เริ่ มมีรายได้ จึงส่งผลกระทบทางลบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ผลกระทบ
ดังกล่าวเป็ นผลกระทบในเชิงตัวเลขทางบัญชีจากการบันทึกบัญชีที่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่ องเงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วมและการร่ วมค้า
ตามแผนงานพัฒนาโครงการเหมืองแร่ โปแตช APOT ดาเนินการเจราจาหาแหล่งเงินทุนและเงินกูใ้ นการพัฒนาโครงการมา
ตั้งแต่ปี 2559 แต่ยงั ไม่แล้วเสร็ จ จึ งทาให้การก่อสร้างโครงการล่าช้าไปมาก ซึ่ งเป็ นสาเหตุทาให้ยงั ไม่สามารถลงนามในสัญญา
รับเหมาก่อสร้างงานตาม Letter of Award ที่ได้รับต้นปี 2559 ในการเป็ นผูร้ ับเหมาโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project
Package 2, Surface Processing Plant and Facilities มูลค่างานกว่า 3 หมื่นล้านบาท
นอกจากนั้นแล้วเมื่อ APOT มีการเรี ยกชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ กลุ่มบริ ษทั ฯ ก็จะต้องใส่เงินเพิ่มทุน
ในฐานะหนึ่งในผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการกูย้ ืมเงินเพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ทันทีเมื่อ APOT ประสบ
ความสาเร็ จด้านสิ นเชื่อโครงการ จะมีการลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้าง บริ ษทั ฯ จะสามารถเริ่ มงานก่อสร้าง รับรู ้รายได้จากการ
ให้บริ การก่อสร้าง และสามารถได้รับเงินค่างวดงานตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ของบริ ษทั ฯ เติบโตอย่างมีนยั สาคัญ
เป็ นไปตามเป้ าหมายยอดรายได้ค่าบริ การก่อสร้างของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่ต้ งั ไว้ 10,000 ล้านบาทภายในปี 2562)
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษทั ฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญของ
ทั้งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ฯ ได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั ฯแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ
กระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั ฯ
ได้มอบหมายให้ นายภาสิ ต ลีส้ กุล หรื อ นางพจนีย์ เผ่ าสวัสดิ์ คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่ อของนายภาสิ ต ลีส้ กุล หรื อ นางพจนีย์ เผ่ าสวัสดิ์ คนใดคนหนึ่ งกากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่
บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายภาสิ ต ลี้สกุล

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

…………………………………

2. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และ
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

…………………………………

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
นายภาสิ ต ลี้สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

…………………………………

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และ
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

…………………………………

หรื อ
นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
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เอกสารแนบ 1
 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. นางไพจิตร รัตนานนท์ (อายุ 62 ปี )
ประธานกรรมการ และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ:
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง:

25 เมษายน 2548
12 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการในปี 2560:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา บรรษัทภิบาล
6/6
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
บริ หาร
จัดการ
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น

28.628% (1,680,367,458 หุน้ ) ถือหุน้ โดยตรงและโดยอ้อมผ่าน
บริ ษทั เคพีเค 1999 จากัด ที่นางไพจิตรถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 50.50
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: มารดาของนายภาสิ ต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ
นางสาวภาวิตา ลี้สกุล ผูอ้ านวยการสายงานบริ หารองค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:

การอบรม:
สถาบัน
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
สถาบันวิทยาการพลังงาน
สถาบันพระปกเกล้า

หลักสู ตร
- Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 142/2011
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ นที่ 15/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 38/2005
หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปรอ.) รุ่ นที่ 48
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 5
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที่ 6
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผูบ้ ริ หารระดับสูงรุ่ นที่ 6

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
2548 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
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ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง
ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
บริษัท
2558 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด
2551 - ปั จจุบนั
กรรมการ
TRC International Limited (ฮ่องกง)
2545 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เคพีเค 1999 จากัด
2547 - 2558
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ไทยโตกุชูไก จากัด
การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี
ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา: ไม่มี
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2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ (อายุ 54 ปี )
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ:
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง:

25 เมษายน 2548
12 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการในปี 2560:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา บรรษัทภิบาล
6/6
4/4
2/2
ไม่ได้เป็ น

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
บริ หาร
จัดการ
2/2
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:
0.092% (5,421,426 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: ปริ ญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริ กา
การอบรม:
สถาบัน
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

หลักสู ตร
- Risk Management Committee (RMC) รุ่ นที่ 10/2013
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่ นที่ 12/2011
- Compensation Survey รุ่ นที่ 1/2011
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 35/2005

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
- 2559 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- 2552 - ปั จจุบนั
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- 2548 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
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ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : 4 แห่ง
ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2551 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง
ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
2552 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
2538 - ปั จจุบนั
รองศาสตราจารย์
คณะบริ หารธุรกิจ

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

บริษัท
บริ ษทั สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)

บริ ษทั เจตาแบค จากัด (มหาชน)

บริษัท
บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี
ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา: ไม่มี
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ประเภทธุรกิจ
ขายส่งเทคโนโลยี และ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
นาเข้า ขายสารเคมีที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมน้ ามัน โรงกลัน่
และปิ โตรเคมี รวมถึงการลงทุน
ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก
และระบบสาธารณูปโภค
ผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ อง
กาเนิดไอน้ าและระบบเผาไหม้
ประเภทธุรกิจ
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
สถาบันการศึกษา
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

3. นายอรุณ จิรชวาลา (อายุ 64 ปี )
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ:
18 มิถุนายน 2552
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง:
8 ปี 6 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)
การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการในปี 2560:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา บรรษัทภิบาล บริ หารความเสี่ ยง
บริ หาร
จัดการ
6/6
4/4
2/2
1/1
2/2
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:
0.066% (3,857,142 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University สหรัฐอเมริ กา
การอบรม:
สถาบัน
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

หลักสู ตร
- Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 88/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 34/2005

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
- 2557 - ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- 2556 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- 2555 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
- 2552 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : 2 แห่ง
ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารพาณิ ชย์
กรรมการตรวจสอบ
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการสรรหา บริ ษทั กรุ งเทพโสภณ จากัด (มหาชน) ขนส่งและโลจิสติกส์
และกาหนดค่าตอบแทน
2551 - 2558

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
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ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง
ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
2549 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2552 - 2558
2551 - 2557

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

บริษัท
บริ ษทั พลังโสภณ จากัด
บริ ษทั เค.ดับบลิว.ซี.คลังสิ นค้า จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพคลังเอกสาร จากัด

การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี
ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา: ไม่มี
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ประเภทธุรกิจ
การผลิตน้ ามันปิ โตรเลียม และ
แก๊สธรรมชาติ
ให้บริ การสาธารณูปโภค
ให้เช่าพื้นที่ของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
(อายุ 63 ปี )
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ:
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง:

24 กุมภาพันธ์ 2559
1 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการในปี 2560:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา บรรษัทภิบาล
6/6
4/4
2/2
ไม่ได้เป็ น

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
บริ หาร
จัดการ
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: ปริ ญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
การอบรม:
สถาบัน
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
สถาบันวิทยาการพลังงาน
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
สานักงานข่าวกรองแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
สถาบันฝึ กอบรมด้านสารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส
สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสู ตร
- Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 226/2559
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ นที่ 38/2559
นักบริ หารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและกรรมการลงทุน (วธอ.)
รุ่ นที่ 2/2558
ผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที่ 6/2558
ภูมิพลังแผ่นดิน สาหรับผูบ้ ริ หารระดับสูง (ภพผ.) รุ่ นที่ 2/2557
นักบริ หารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) รุ่ นที่ 3/2556
การบริ หารจัดการความมัน่ คงแห่งชาติ (บมช.) รุ่ นที่ 2/2553
นักบริ หารระดับสูง ผูน้ าที่มีวสิ ัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่ นที่ 53/2550
การปฏิรูปองค์กร
โครงการพัฒนานักบริ หารด้านพลังงานระดับสูง
ผูบ้ ริ หารระดับสูง
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : 1 แห่ง
ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2558 - 2560
กรรมการ กรรมการกากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อ
สังคม

บริษัท
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล
จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
- บริ การขนถ่ายสิ นค้า
- ให้เช่าคลังสิ นค้าและบริ การ
ท่าเทียบเรื อ

บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด
(มหาชน)

ลงทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้ า

ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง
ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
2558 - ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการบริ หาร

2557 - 2558
2556 - 2557
2551 - 2556

บริษัท
ประเภทธุรกิจ
สถาบันฝึ กอบรมและ
ฝึ กอบรมบุคลากรที่ทางานใน
พัฒนาบุคลากรด้านปิ โตรเลียม ธุรกิจสารวจ และผลิต
ปิ โตรเลียมในประเทศไทย
อธิบดี
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
หน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงพลังงาน
รองอธิบดี
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
หน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงพลังงาน
ผูอ้ านวยการสานักบริ หารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
หน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงพลังงาน

การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี
ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา: ไม่มี
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

5. รศ. พิเศษ เสตเสถียร (อายุ 61 ปี )
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรรษัทภิบาล
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ:
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง:

25 เมษายน 2548
12 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการในปี 2560:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา บรรษัทภิบาล
6/6
ไม่ได้เป็ น
2/2
1/1

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
บริ หาร
จัดการ
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:
0.066% (3,857,142 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: ปริ ญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริ กา
การอบรม:
สถาบัน
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

หลักสู ตร
- Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 17/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 35/2005

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
- 2559 - ปั จจุบนั
กรรมการบรรษัทภิบาล
- 2552 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- 2548 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
- 2548 - 2556
กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ :
ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
2553 - 2557 Executive Vice President, Banking
Finance 1 and Capital Market
Division
2534 - 2555 กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
ธนาคารพาณิ ชย์

บริ ษทั ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์
จากัด (มหาชน)

ผลิตสังกะสี
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี
ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา: ไม่มี
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

6. นายสมัย ลีส้ กุล
(อายุ 62 ปี )
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และประธานกรรมการบริ หาร
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ:
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง:

9 พฤษภาคม 2550
10 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการในปี 2560:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา บรรษัทภิบาล
6/6
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
บริ หาร
จัดการ
ไม่ได้เป็ น
1/1
ไม่ได้เป็ น

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:
1.069% (62,767,582 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: บิดาของนายภาสิ ต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และนางสาวภาวิตา ลี้สกุล ผูอ้ านวยการสายงานบริ หารองค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม:
สถาบัน
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบันพัฒนาเมือง กรุ งเทพมหานคร
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสู ตร
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่ นที่ 18/2012
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 64/2007
หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครื อข่ายนวัตกรรม รุ่ น 1 (BRAIN 1)
ผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที่ 8
ผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์ รุ่ นที่ 5 (TEPCoT 5)
ผูบ้ ริ หารระดับสูง ด้านการบริ หารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่ นที่ 1)
การป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปรอ.) รุ่ นที่ 16
ผูบ้ ริ หารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 7

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
- 2558 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร
- 2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ
- 2556 - 2558
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และประธานกรรมการจัดการ
- 2552 - 2558
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- 2550 - 2558
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน: 8 แห่ง
ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
เมษายน 2560 - ปั จจุบนั กรรมการ
2559 - ปั จจุบนั
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และประธานบริ หาร
สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ

บริษัท
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริ ษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จากัด
(มหาชน)
TRC Engineering LLC
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

2553 - ปั จจุบนั

กรรมการ

TRC Middle East LLC
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

2551 - ปั จจุบนั

กรรมการ

TRC International Limited
ฮ่องกง
TRC Investment Limited
สาธารณรัฐมอริ เชียส
บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด
บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทยดิสทริ บิวชัน่
จากัด
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
สหพันธ์ธุรกิจบริ หารออกแบบและ
ก่อสร้างแห่งประเทศไทย

กรรมการ
2550 - ปั จจุบนั
2550 - 2558
2557
2555 - 2557
2545 - 2556

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขาธิการ

การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี
ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา: ไม่มี
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ประเภทธุรกิจ
-

ทาเหมืองแร่ ที่ใช้ทาเคมีภณั ฑ์
และปุ๋ ย
ให้บริ การงานวิศวกรรม
ก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน
ให้บริ การงานวิศวกรรม
ก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน
ลงทุนในกิจการอื่น
ลงทุนในกิจการอื่น
บริ การรับเหมาก่อสร้าง
บริ การรับเหมาก่อสร้าง
ขนส่งสิ นค้า ให้บริ การ
คลังสิ นค้า
บริ การไปรษณี ย ์
-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

7. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ (อายุ 57 ปี )
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริ หารความเสี่ ยง กรรมการบริ หาร กรรมการจัดการ และ
รักษาการผูอ้ านวยการสายงานการตลาด
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ:
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง:

9 สิ งหาคม 2550
10 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการในปี 2560:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา บรรษัทภิบาล
6/6
ไม่ได้เป็ น
2/2
1/1

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
บริ หาร
จัดการ
2/2
1/1
15/19

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรม:
สถาบัน
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
KPMG Thailand

หลักสู ตร
- Risk Management Committee Program (RMP) รุ่ นที่ 4/2014
- Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 151/2011
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่ นที่ 9/2009
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 64/2007
“การบริ หารความเสี่ ยงองค์กร” รุ่ นที่ 3/2557
สัมมนาวิชาการประจาปี Energy Symposium 2016
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยคุ Thailand 4.0
2017 ASEAN Infrastructure and PPP Outlook : KPMG Executive
Briefing

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
- 2558 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และรักษาการผูอ้ านวยการสายงานการตลาด
- 2556 - ปั จจุบนั
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- 2555 - ปั จจุบนั
กรรมการบรรษัทภิบาล
- 2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการจัดการ
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : 1 แห่ง
ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
บริษัท
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการ บริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จากัด
ตรวจสอบ และกรรมการ (มหาชน)
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน: 7 แห่ง
ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
พฤศจิกายน 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
มิถุนายน 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ

บริษัท
บริ ษทั เอสเอช ครอสซิ่งส์ จากัด
บริ ษทั ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ ี จากัด

ประเภทธุรกิจ
บริ การรับเหมาก่อสร้าง
ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับสาธารณูปโภคพื้นฐาน
บริ ษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จากัด ทาเหมืองแร่ ที่ใช้ทาเคมีภณั ฑ์
(มหาชน)
และปุ๋ ย
บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด
บริ การรับเหมาก่อสร้าง

2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่
การตลาด และผูอ้ านวยการ
สายงานการตลาด
กรรมการ
TRC Engineering LLC
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

2554 - ปั จจุบนั

2549 - ปั จจุบนั

ประเภทธุรกิจ
บริ หารการลงทุนในธุรกิจต่างๆ

กรรมการ

TRC Middle East LLC
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

กรรมการ

บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด

การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี
ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา: ไม่มี
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ให้บริ การงานวิศวกรรม
ก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน
ให้บริ การงานวิศวกรรม
ก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน
บริ การรับเหมาก่อสร้าง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

8. นายภาสิต ลีส้ กุล
(อายุ 34 ปี )
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ประธานกรรมการจัดการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริ หารความเสี่ ยง กรรมการบริ หาร
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ:
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง:

21 มีนาคม 2556
4 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการในปี 2560:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา บรรษัทภิบาล
6/6
ไม่ได้เป็ น
2/2
ไม่ได้เป็ น

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
บริ หาร
จัดการ
2/2
1/1
18/19

0.114% (6,685,714 หุน้ )
บุตรของนายสมัย ลี้สกุล กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
และนางไพจิ ต ร รั ต นานนท์ ประธานกรรมการ และพี่ ชายของ
นางสาวภาวิตา ลี้สกุล ผูอ้ านวยการสายงานบริ หารองค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน McCallum Graduate School of Business,
Bentley University สหรัฐอเมริ กา
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:

การอบรม:
สถาบัน
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
สถาบันฝึ กอบรมบุคลากรด้านปิ โตรเลียม
สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
คณะตารวจศาสตร์ โรงเรี ยนนายร้อยตารวจ
สถาบันพระปกเกล้า
NIDA-Wharton

หลักสู ตร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 105/2013
- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program รุ่ นที่ 4
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่ นที่ 7
หลักสูตร The Management of the Expiring Petroleum Concessions
Ultra Wealth รุ่ นที่ 1
Difference: How to Harness Business Creativity รุ่ นที่ 3
โครงการนักบริ หารยุคใหม่เพื่องานพิทกั ษ์สนั ติราษฎร์ รุ่ นที่ 1
ประกาศนียบัตรผูน้ ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่ นที่ 2
NIDA Executive Leadership Program รุ่ นที่ 5
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
- กุมภาพันธ์ 2561
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- 2558 - ปั จจุบนั
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการบริ หาร ประธานกรรมการจัดการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- 2556 - ปั จจุบนั
กรรมการ
- 2554 - ปั จจุบนั
กรรมการจัดการ
- 2556 - 2558
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
- 2555 - 2558
ผูอ้ านวยการสายงานการตลาด
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน: 5 แห่ง
ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
พฤศจิกายน 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
มิถุนายน 2560 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2558 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ

2555 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท
บริ ษทั เอสเอช ครอสซิ่งส์
จากัด
บริ ษทั ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ ี จากัด
บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด
ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย
บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด

การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี
ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา: ไม่มี
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ประเภทธุรกิจ
บริ การรับเหมาก่อสร้าง
ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับสาธารณูปโภคพื้นฐาน
บริ การรับเหมาก่อสร้าง
บริ การรับเหมาก่อสร้าง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

9. นายโลห์ อิง คี
(อายุ 60 ปี )
กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ:
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง:

17 มีนาคม 2558
2 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการในปี 2560:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา บรรษัทภิบาล
6/6
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
บริ หาร
จัดการ
ไม่ได้เป็ น
1/1
13/19

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:
0.021% (1,252,928 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: Technical Diploma in Mechanical Engineering, Singapore Polytechnic, Singapore
การอบรม:
สถาบัน
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

หลักสู ตร
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 74/2008

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
- กุมภาพันธ์ 2560 - ปั จจุบนั
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
- 2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการจัดการ
- 2556 - กุมภาพันธ์ 2560
ผูอ้ านวยการโครงการ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ :

ไม่มี

ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน:
ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
2548 - 2556
ผูอ้ านวยการโครงการ

2548 - 2556

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษัท
บริ ษทั ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
ประเทศสิ งคโปร์

ประเภทธุรกิจ
งานวิศวกรรมและการให้
คาปรึ กษาทางด้านเทคนิคที่
เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) งานวิศวกรรมและการให้
คาปรึ กษาทางด้านเทคนิคที่
เกี่ยวข้อง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี
ไม่มี

ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา:
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

10. นายศักดา ตันติวฒ
ั นกูล
กรรมการจัดการ และที่ปรึ กษา

(อายุ 60 ปี )

วันทีเ่ ข้ าดารงตาแหน่ ง:
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง:

1 กุมภาพันธ์ 2542
18 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการในปี 2560:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา บรรษัทภิบาล
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
บริ หาร
จัดการ
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
19/19

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:
0.008% (482,142 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
- กุมภาพันธ์ 2561 - ปั จจุบนั
- กุมภาพันธ์ 2560 - มกราคม 2561
- 2548 - ปั จจุบนั
- 2556 - กุมภาพันธ์ 2560
- 2542 - 2556
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ :

ที่ปรึ กษา
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
กรรมการจัดการ
ผูอ้ านวยการสายงานปฏิบตั ิการ 1
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสายงานปฏิบตั ิการ

ไม่มี

ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน:
ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ

บริษัท
บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด

การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี
ไม่มี

ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา:
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ประเภทธุรกิจ
บริ การรับเหมาก่อสร้าง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

11. นายเชวง รีศรีกติ ต์
(อายุ 59 ปี )
กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
วันทีเ่ ข้ าดารงตาแหน่ ง:
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง:

1 กุมภาพันธ์ 2542
18 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการในปี 2560:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา บรรษัทภิบาล
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
บริ หาร
จัดการ
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
18/19

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:
0.009% (507,085 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
- กุมภาพันธ์ 2560 - ปั จจุบนั
- 2548 - ปั จจุบนั
- 2556 - กุมภาพันธ์ 2560
- 2542 - 2556
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ :

รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
กรรมการจัดการ
ผูอ้ านวยการสายงานปฏิบตั ิการ 2
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสายงานปฏิบตั ิการ

ไม่มี

ตาแหน่ งในกิจการ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง
ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
2552 - ปั จจุบนั
กรรมการ

บริษัท
บริ ษทั สหการวิศวกร จากัด

การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี
ไม่มี

ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา:
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ประเภทธุรกิจ
บริ การรับเหมาก่อสร้าง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

12. นางสาวภาวิตา ลีส้ กุล (อายุ 31 ปี )
ผูอ้ านวยการสายงานบริ หารองค์กร รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์
รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมาย และรักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
วันทีเ่ ข้ าดารงตาแหน่ ง:
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง:

1 สิ งหาคม 2559
1 ปี 5 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการในปี 2560:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา บรรษัทภิบาล
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
บริ หาร
จัดการ
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
13/19

0.184% (10,803,314 หุน้ )
บุตรสาวของนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ และ
นายสมัย ลี้สกุล กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร และ
น้องสาวของนายภาสิ ต ลี้สกุล กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: ปริ ญญาโท International Economics and Finance, Keio University ประเทศญี่ปุ่น และ
Brandeis International Business School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:

การอบรม:
สถาบัน
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

หลักสู ตร
How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่ นที่ 11/2016
หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่ นที่ 16
หลักสูตร Young F.T.I. Elite รุ่ นที่ 3
หลักสูตร ABC Talent: Grooming Rising Professionals

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
- กุมภาพันธ์ 2561 รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมาย และรักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
- 2559 - ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการสายงานบริ หารองค์กร และรักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์
- 2558 - 2560
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสื่ อสารองค์กร
- 2557 - 2558
เจ้าหน้าที่จดั ซื้ออาวุโส
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : 1 แห่ง
ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
มิถุนายน 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2556

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่ อสารองค์กร

บริษัท
บริ ษทั ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ ี จากัด
บริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพ
เพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี
ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา: ไม่มี
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

13. นางสาวอุ่นเรือน สุ จริตธรรม (อายุ 50 ปี )
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และเลขานุการบริ ษทั
วันทีเ่ ข้ าดารงตาแหน่ ง:
8 กันยายน 2547
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง:
13 ปี 3 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี สาขาทฤษฎีบญั ชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม :
สถาบัน
หลักสู ตร
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย - Director Accreditation Program รุ่ นที่ 113/2014
- Company Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 11/2005
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
Corporate Secretary Development Program รุ่ นที่ 15/2007
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
- 2556 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส
- 2550 - ปั จจุบนั
เลขานุการบริ ษทั
- 2547 - 2556
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินองค์กร
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง
ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
บริษัท
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และ
บริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์
กรรมการตรวจสอบ
โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด
2558 - ปั จจุบนั

เลขานุการบริ ษทั

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณั ฑ์ จากัด
(มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี
ไม่มี

ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา:
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

14. นางสาวเรวดี อาจหาญ (อายุ 49 ปี )
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีอาวุโส
วันทีเ่ ข้ าดารงตาแหน่ ง:
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง:

1 กรกฎาคม 2543
17 ปี 5 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:
0.019% (1,107,857 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด:
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย
การอบรม :
สถาบัน
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย

หลักสู ตร
Strategic Financial Leadership Program (SFLP)

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
2543 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีอาวุโส
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี
ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา: ไม่มี
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 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และรายงานประจาปี
ของบริ ษทั
- หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ย ตามมาตรา
89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ บริ ษทั ฯ ได้รับ
รายงานนั้น
3. ดาเนินการอื่นๆ ตาที่คณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริ ษทั ยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ดังนี้
1. ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง และข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบริ ษทั เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และดูแลการเปิ ดเผยข้อมูล และรายงาน
สารสนเทศต่อสาธารณชนให้ถูตอ้ งครบถ้วนตามกฎหมาย
4. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

- 151 -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

 ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ และบริษัทย่ อย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บริษัทย่อย
กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ

บริษัทฯ

บจก.
สหการ
วิศวกร

บจก.
ทีอาร์ ซี
ยูทลิ ิตี้

1. นางไพจิตร รัตนานนท์
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
3. นายอรุ ณ จิรชวาลา
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
6. นายสมัย ลี้สกุล

X, 
X, 
XX, /
A, /
A, /
/
XXX, /, /, , M
, M
7. นายภาสิ ต ลี้สกุล
/, //, , C, M /, , C, M X, /, 
8. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
/, //, , M /, , M
/, 
9. นายโลห์ คิง อี
/, //, M
10. นายศักดา ตันติวฒั นกูล
M
/, M
11. นายเชวง รี ศรี กิตต์
M
/, M
12. นางสาวภาวิตา ลี้สกุล
M
/, 
13. นางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม
M
14. นางสาวเรวดี อาจหาญ
M
15. นายเฉิน คง

X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
M = ผูบ้ ริ หาร

XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ
// = กรรมการบริ หาร

บจก.
TRC
TRC
TRC
TRC
เอสเอช International Investment Engineering Middle
ครอสซิ่งส์ Limited
Limited
LLC
East LLC



X, /, 
/, 



X, 

X, 

, M

M

/, 

XXX = ประธานกรรมการบริ หาร A = กรรมการตรวจสอบ
 = กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม C = ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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เอกสารแนบ 2
รายละเอีย ดเกี่ยวกับ กรรมการของบริ ษัท ย่ อย ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2560 (เฉพาะบริ ษั ท ย่ อ ยที่มีผลการด าเนิ นงาน
ทีม่ นี ัยสาคัญต่ อผลการดาเนินงานรวมของบริษัทฯ)
ชื่อกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท สหการวิศวกร จากัด
1. นางไพจิตร รัตนานนท์
X, 
2. นายสมัย ลี้สกุล
/, , M
3. นายภาสิ ต ลี้สกุล
/, , C, M
4. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
/, , M
5. นายศักดา ตันติวฒั นกูล
/, M
6. นายเชวง รี ศรี กิตต์
/, M
X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
 = กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
C = ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ได้วา่ จ้างบริ ษทั เอล บิสซิ เนส แอดไวเซอร์ รี่
จากัด ให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จากัด บริ ษทั ย่อยตั้งแต่ปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษทั เอล บิสซิ เนส แอดไวเซอร์ รี่ จากัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม
เพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ เนื่องจากมีความเป็ นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน
โดยบริ ษทั เอล บิสซิ เนส แอดไวเซอร์ รี่ จากัด ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ผูต้ รวจสอบภายในและได้รับแต่งตั้งเป็ นผูต้ รวจสอบภายในต่อเนื่ อง
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปั จจุบนั
โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ให้ดารงตาแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ จะต้องผ่านการอนุมตั ิ
หรื อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
-ไม่มี-
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
อืน่ ๆ
-ไม่มี-
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