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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลสรุป (Executive Summary)
“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริ ษทั

: บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

ประเภทธุรกิจ

: ประกอบธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งในงานวางระบบท่ อ ธุ ร กิ จ รั บ เหมาติ ด ตั้ง ระบบ
วิศวกรรมและก่อสร้ างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี และธุ รกิ จ
พัฒนาโครงการและการลงทุน

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริ ษทั

: 0107548000293

เว็บไซต์

: www.trc-con.com

โทรศัพท์

: +66 2936 1660

โทรสาร

: +66 2936 1670-1

จํานวนทุนจดทะเบียน

: 337,699,934 บาท

จํานวนทุนที่เรี ยกชําระแล้ว

: 333,558,339 บาท

จํานวนหุ น้ สามัญ

: 333,558,339 หุน้

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

: 1 บาท

บุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ที่ต้ งั

: เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

: +66 2229 2800

โทรสาร

: +66 2359 1259

ผู้สอบบัญชี

: บริษัท สํ านักงาน เอินส์ ท แอนด์ ยัง จํากัด

ที่ต้ งั

: เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
กรุ งเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

: +66 2264 0777, +66 2661 9190

โทรสาร

: +66 2264 0789-90, +66 2661 9192
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัว่ ไปของนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
- บริษัทย่ อย
ชื่อบริ ษทั

: บริษัท สหการวิศวกร จํากัด

สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ

: ร้อยละ 99.99

ประเภทธุรกิจ

: ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและงานก่อสร้าง
ทัว่ ไป

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริ ษทั

: 0105497000257

เว็บไซต์

: www.sahakarn.com

โทรศัพท์

: +66 2936 1660

โทรสาร

: +66 2936 1670-1

จํานวนทุนจดทะเบียน

: 200,000,000 บาท

จํานวนทุนที่เรี ยกชําระแล้ว

: 200,000,000 บาท

จํานวนหุ น้ สามัญ

: 20,000,000 หุ น้

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

: 10 บาท

ชื่อบริ ษทั

: TRC Investment Limited

สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ

: ร้อยละ 100

ประเภทธุรกิจ

: ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่าง ๆ

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: 10th Floor, Raffle Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius

เลขทะเบียนบริ ษทั

: 079207 C1/GBL

โทรศัพท์

: +66 2936 1660

โทรสาร

: +66 2936 1670-1

จํานวนทุนจดทะเบียน

: 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

จํานวนทุนที่เรี ยกชําระแล้ว

: 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

จํานวนหุน้ สามัญ

: 1 หุ น้

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

: 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษทั

: TRC International Limited

สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ

: ร้อยละ 100 (ถือผ่านTRC Investment Limited)

ประเภทธุรกิจ

: ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่าง ๆ

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: Suites 2302-6, 23rd Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road,
Wanchai, Hong Kong

เลขทะเบียนบริ ษทั

: 1202588

โทรศัพท์

: +66 2936 1660

โทรสาร

: +66 2936 1670-1

จํานวนทุนจดทะเบียน

: 10,000 เหรี ยญฮ่องกง

จํานวนทุนที่เรี ยกชําระแล้ว

: 10 เหรี ยญฮ่องกง

จํานวนหุ น้ สามัญ

: 1 หุ น้

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

: 10 เหรี ยญฮ่องกง

ชื่อบริ ษทั

: TRC Engineering LLC

สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ

: ร้อยละ 70 (ถือผ่าน TRC International Limited)

ประเภทธุรกิจ

: ให้บริ การงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: Way No. 4803, Building No.180, P.O.Box 659, Al-Azaibah, Muscat,
Post Code 116, Sultanate of Oman

เลขทะเบียนบริ ษทั

: 1108601

โทรศัพท์

: +968 146 133 35

โทรสาร

: +968 146 133 36

จํานวนทุนจดทะเบียน

: 250,000 โอมานเรี ยล

จํานวนทุนที่เรี ยกชําระแล้ว

: 250,000 โอมานเรี ยล

จํานวนหุ น้ สามัญ

: 250,000 หุน้

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

: 1 โอมานเรี ยล
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษทั

: TRC & Al-Ghalbi LLC

สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ

: ร้อยละ 60 (ถือผ่าน TRC International Limited)

ประเภทธุรกิจ

: ให้บริ การงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: Way No. 4803, Building No.180, P.O.Box 659, Al-Azaibah, Muscat,
Post Code 116, Sultanate of Oman

เลขทะเบียนบริ ษทั

: 1070009

โทรศัพท์

: +968 146 133 35

โทรสาร

: +968 146 133 36

จํานวนทุนจดทะเบียน

: 150,000 โอมานเรี ยล

จํานวนทุนที่เรี ยกชําระแล้ว

: 150,000 โอมานเรี ยล

จํานวนหุ น้ สามัญ

: 150,000 หุน้

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

: 1 โอมานเรี ยล

- บริษัทร่ วม
ชื่อบริ ษทั

: บริษัท ไทยเพรสเซอร์ เวสเซิล แอนด์ สตีคเวิร์ค จํากัด

สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ

: ร้อยละ 40

ประเภทธุรกิจ

: ผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะขึ้นรู ป

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริ ษทั

: 01055552025201

โทรศัพท์

: +66 2936 1660

โทรสาร

: +66 2936 1674

จํานวนทุนจดทะเบียน

: 20,000,000 บาท

จํานวนทุนที่เรี ยกชําระแล้ว

: 11,000,000 บาท

จํานวนหุ น้ สามัญ

: 2,000,000 หุ น้

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

: 10 บาท (เรี ยกชําระแล้ว 5.5 บาทต่อหุน้ )
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

1. ปัจจัยความเสี่ ยง

1. ความเสี่ ยงจากการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ ยงจากการพึง่ พาลูกค้ าน้ อยราย
บริ ษทั ฯ มีรายได้หลักจากการประกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติในกลุ่มธุ รกิจ
พลังงานและปิ โตรเคมี ซึ่ งส่ วนใหญ่ เกี่ ยวข้อ งกับบริ ษ ทั ในกลุ่ม บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั พลังงาน
ระดับชาติของไทย และส่ วนใหญ่เป็ นงานรับเหมาวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ (สัดส่ วนรายได้ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่มา
จากบริ ษทั ในกลุ่มปตท. เที ยบกับรายได้รวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เท่ากับร้ อยละ 32:46:46 ในปี 2552 ถึง 2554
ตามลําดับ)
ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึงพยายามลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าเดิม โดยบริ ษทั ฯ ได้ขยายฐานลูกค้าไปสู่
กลุ่มธุ รกิจพลังงานอื่น อาทิ โรงไฟฟ้ า (ทั้ง SPP และ IPP) และในเวลาเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
รับเหมางานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ บริ ษทั ฯ จึ งขยายธุ รกิ จเข้าสู่ งานรับ เหมาติดตั้งระบบวิศ วกรรมและก่อ สร้า ง
โรงงานในอุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมี และอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับพลังงานทดแทน อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตไบโอ
ดี เซลและเอทานอล เป็ นต้น และมีนโยบายขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
ในปี 2554 บริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าไปที่กลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มของปตท. และประสบผลสําเร็ จในการประมูล
งาน 2 โครงการ มูลค่างานทั้งสิ้ น 3,188 ล้านบาท โดยโครงการแรก ได้แก่ PTTAR-IRPC Multiproduct Pipeline Project
มูลค่างาน 723 ล้านบาท จากบริ ษทั ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ย่อยในเครื อปตท.) และโครงการที่สองซึ่ งบริ ษทั
สหการวิศวกร จํากัดประมูลงานได้ ได้แก่ โรงงานผลิตเอทานอล กําลังการผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน ในจังหวัดอุบลราชธานี
มูลค่างาน 2,465 ล้านบาท ซึ่ งเจ้าของโครงการ คื อ บริ ษทั อุบล ไบโอเอทานอล จํากัด (บริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั บางจาก
ปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไทยออยล์ เอทานอล จํากัดเข้าไปร่ วมลงทุน) และ บริ ษทั ฯ ยังได้ก่อตั้งบริ ษทั ย่อย
ขึ้นอีกหนึ่งบริ ษทั ในนาม TRC Engineering LLC ในสาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน เพื่อเข้าร่ วมประมูลงานก่อสร้างในประเทศ
แถบตะวันออกกลาง ซึ่ งจะทําให้บริ ษทั ฯ ขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และเป็ นการลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิง
กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ และหลังจากการก่อตั้ง TRC Engineering LLC ประสบความสําเร็ จในการประมูลงานวางท่อ
ของ PTTEP Oman Co., Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) ที่ดาํ เนินการใน
สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมานด้วยมูลค่างานประมาณ 123 ล้านบาท
1.2 ความเสี่ ยงจากการขยายธุรกิจ ทีต่ ้ องอาศัยเงินลงทุน และระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ
หน่ วยธุ รกิ จพัฒนาโครงการและการลงทุ น รั บผิดชอบการศึ กษาและพัฒนาโครงการด้านธุ รกิ จพลังงาน
ปิ โตรเคมี และโรงไฟฟ้ า รวมถึงธุรกิจในต่างประเทศ การขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศดําเนินการด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ
กระจายความเสี่ ยงภายในประเทศของบริ ษทั ฯ โดยการก้าวเข้าสู่ ตลาดใหม่และลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งกระจายความเสี่ ยง
จากวัฏจักรของอุตสาหกรรมก่อสร้างภายในประเทศ ด้วยการสร้างรายได้แบบยัง่ ยืนจากการลงทุนในธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงาน การพัฒนาโครงการในช่วงแรก ๆ นั้นมักจะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนในระดับกลางถึงระดับสู งที่โครงการจะ
ประสบผลสําเร็ จ เงินลงทุนเป็ นสิ่ งจําเป็ นและอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานก่อนที่จะได้ผลตอบแทนตามเป้ าหมาย ความ
เสี่ ย งอาจเกิ ด ขึ้ น ได้ใ นกรณี ที่ โ ครงการไม่ ป ระสบผลสํา เร็ จ หรื อ ไม่ ส ามารถหาพัน ธมิ ต รเข้า ร่ ว มลงทุ น ได้ และอาจมี
ผลกระทบเกิดขึ้นต่องบการเงินของบริ ษทั
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ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ ยงในด้านนี้ ตั้งแต่ ปี 2552 คณะกรรมการบริ หารได้ทาํ หน้าที่ เป็ นคณะกรรมการ
พิจารณาความเสี่ ยงด้วย เพื่อประเมินความเสี่ ยงด้านต่างๆ ก่อนตัดสิ นใจเข้าร่ วมประมูลโครงการหรื อเข้าลงทุนในธุ รกิจแต่
ละประเภท และในกรณี การเข้าร่ วมประมูลหรื อการเข้าลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ จําเป็ นต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
คณะกรรมการบริ ษทั ก่อน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายชัดเจนให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยลงทุนเฉพาะในค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ น
เท่านั้น รวมถึงการร่ วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเสริ มสร้างโอกาสและเพิม่ ความสําเร็ จของโครงการให้มากขึ้น
1.3 ความเสี่ ยงจากระยะเวลาในการได้ รับงานสั ญญาใหม่
ผลการดําเนินงาน การประมาณการรายได้ และกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ มีความผันผวนตามจังหวะเวลาใน
การได้รับงานสัญญาใหม่ และจํานวนงานคงเหลือในมือตามสัญญาเดิม เนื่ องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ มาจากการ
ดําเนินงานตามสัญญางานรับเหมาก่อสร้างที่ประมูลได้ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่ งบริ ษทั ฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้วา่ จะได้รับงาน
สัญญาใหม่หรื อไม่ และเมื่ อใด เนื่ องจากลักษณะงานรั บเหมาก่อสร้ างขนาดใหญ่ จะมี ข้ นั ตอนการคัดเลือกผูร้ ั บเหมาที่
ซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน โดยขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาด และสถานะ
ทางการเงินของลูกค้า อีกทั้งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายใต้ธุรกิจพลังงาน ปิ โตรเคมี โรงไฟฟ้ า จําเป็ นต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับประชาชนและ
ชุมชนในวงกว้าง ซึ่ งในอนาคตกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มที่จะเข้มงวดมากขึ้น โดยแต่ละโครงการ
ต้องทําจัดทํารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) รายงานการศึกษาผลกระทบต่อสุ ขภาพ (HIA) รวมถึงกระบวนการมีส่วน
ร่ วมของชุ มชน ซึ่ งอาจก่ อให้เกิ ดความล่าช้าในการจัดทํารายงานดังกล่าว และเป็ นเหตุให้เกิ ดความล่าช้าในการอนุ ม ัติ
โครงการเพื่อเปิ ดประมูลงานก่อสร้าง รวมถึงอาจจะกระทบต่อระยะเวลาในการเริ่ มงานก่อสร้าง ซึ่ งจะกระทบถึงแผนงานที่
บริ ษทั ฯ ได้วางไว้สาํ หรับการได้รับงานสัญญาใหม่
1.4 ความเสี่ ยงจากการพึง่ พาพันธมิตร
สําหรับโครงการขนาดใหญ่บางโครงการ เจ้าของโครงการอาจจะกําหนดคุณสมบัติผเู้ ข้าประกวดราคาไว้สูง
จนบางครั้งบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าร่ วมประมูลงานได้ ตัวอย่างเช่นกําหนดขนาดของสิ นทรัพย์ ประสบการณ์การทํางาน หรื อ
ความชํานาญเฉพาะทาง เป็ นต้น ดังนั้น บริ ษทั ฯ อาจเสี ยโอกาสในการเข้าร่ วมประมูล หากไม่ ส ามารถหาพันธมิ ตรที่
เหมาะสมเพื่อจัดตั้งกิจการร่ วมค้าได้ แต่อย่างไรก็ตาม ความเสี่ ยงนี้ ได้ลดลงเรื่ อย ๆ เนื่ องจาก บริ ษทั ฯ ผ่านการทํางานใน
โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ทั้งด้านการวางท่อก๊าซธรรมชาติ และงานก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
ด้วยความสําเร็ จอย่างดียิ่ง ซึ่ งเป็ นการสร้างเสริ มประสบการณ์การทํางานให้กบั บริ ษทั ฯ มากขึ้น ทําให้บริ ษทั ฯ สามารถเข้า
ประกวดราคาได้ดว้ ยตัวเอง อีกทั้งการได้บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด มาเป็ นบริ ษทั ย่อย เพื่อเสริ มศักยภาพด้านงานโยธา ทํา
ให้บริ ษทั ฯ สามารถทํางานก่อสร้างได้ครบวงจรมากยิง่ ขึ้น
1.5 ความเสี่ ยงด้ านบุคลากร
ความไม่แน่ นอนจากจังหวะเวลาในการได้งานใหม่อาจจนําไปสู่ ความลําบากในการจัดขนาดของจํานวน
บุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่ ได้ ในบางครั้ ง บริ ษทั ฯ จึ งจําเป็ นต้องรักษาและแบกรับภาระต้นทุนบุคลากรที่ เกินความ
ต้องการไว้บา้ ง ทั้งนี้ กเ็ พื่อทํางานและส่ งมอบโครงการได้ตามกําหนด หากในกรณี ที่มีโครงการใดที่คาดว่าจะประมูลได้เกิด
ความล่าช้า หรื อประมูลไม่ได้ อาจจะเป็ นไปได้วา่ บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนเพิ่มในแง่ของอัตรากําลังพลที่เกินความต้องการรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายสําหรับคนงานสํารอง นอกจากนี้ จากสถานการณ์ของตลาดแรงงานในปั จจุบนั ความต้องการแรงงานฝี มือใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างที่สูงและไม่เป็ นไปตามวัฏจักรของอุตสาหกรรมประเภทนี้ อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนแรงงานฝี มือ
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ในบางช่วงเวลาได้ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึ งพิจารณาเพิ่มสัดส่ วนการจ้างผูร้ ั บเหมาช่ วงตามความ
เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและประเภทของงาน
2. ความเสี่ ยงในการดําเนินโครงการ
2.1 ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้ าง และค่ าขนส่ งทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ดา้ นพลังงานส่ งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุน
การก่อสร้างโครงการ ซึ่ งยากต่อการควบคุมให้เป็ นไปตามงบประมาณที่ต้ งั ไว้ โดยราคาวัสดุก่อสร้างและราคานํ้ามันขึ้นอยู่
กับภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงความต้องการของตลาด ณ ช่วงเวลานั้นๆ ในกรณี ที่เกิดการ
ปรับตัวสู งขึ้นของราคาก่อสร้างภายหลังบริ ษทั ฯ ได้รับงานประมูลแล้วนั้น ไม่วา่ จะด้วยราคานํ้ามันที่ปรับตัวสู งขึ้นหรื อการ
ที่ วสั ดุ ก่อสร้ างขาดตลาดในเวลาดังกล่าว อาจจะส่ งผลกระทบต่อการควบคุ ม ต้นทุ นการจัดการซึ่ งจะทําให้ตน้ ทุ นของ
โครงการสู งกว่าที่ ประมาณการไว้ และยังอาจกระทบต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯอีกด้วย เพื่อลดความเสี่ ยงด้านนี้
บริ ษทั ฯ จะประมาณการและคาดการณ์ราคาวัสดุก่อสร้างล่วงหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนและรักษาระดับต้นทุนให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับราคาวัสดุ ก่อสร้ างที่ เปลี่ ยนแปลงไป หรื อโดยการยืนยันการสั่งซื้ อเพื่อ ตรึ งราคาวัส ดุ ชนิ ดนั้นไว้ให้
สอดคล้องกับราคาที่เสนอในงานประมูล นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังพยายามรักษาสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูจ้ ดั จําหน่าย พร้อมทั้งติดตาม
ความเคลื่อนไหวของราคาวัสดุก่อสร้างโดยตลอด และเปิ ดโอกาสให้เกิดการแข่งขันในระหว่างผูจ้ ดั จําหน่าย เพื่อให้เกิดการ
เจรจาต่อรองที่ทาํ ให้บริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์สูงสุ ดในด้านราคา
2.2 ความเสี่ ยงจากความล่าช้ าของโครงการก่อสร้ าง
บริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงในการเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของโครงการหรื อต้องจ่ายค่าเสี ยหายในกรณี ที่มี
ความล่าช้าในการก่ อสร้ างโครงการ กรณี ค วามล่าช้าที่ มีส าเหตุจากเจ้าของโครงการ บริ ษ ทั ฯ มี ค วามเสี่ ยงในการต้อ ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของโครงการ อาทิ ค่าแรงงาน และค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ สามารถ
จํากัดความเสี่ ยงดังกล่าวได้โดยการบริ หารกําลังคนและค่าใช้จ่ายในโครงการนั้น ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ เมื่อ
มีเหตุการณ์ล่าช้า อีกทั้งพยายามอย่างสุ ดความสามารถด้วยความสุ จริ ตใจ ที่จะเจรจาเพื่อให้ได้ค่าชดเชยจากเจ้าของโครงการ
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ซึ่ งในอดีตบริ ษทั ฯ สามารถตกลงกับเจ้าของโครงการได้
ในกรณี ที่ความล่าช้าของโครงการมีสาเหตุจากความล่าช้าในการทํางานของบริ ษทั ฯ เอง บริ ษทั ฯ มีความ
เสี่ ยงที่จะถูกเจ้าของโครงการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย การป้ องกันความเสี่ ยงในลักษณะนี้ สามารถกระทําได้โดยการวางแผนและ
เตรี ยมความพร้อมในเรื่ องของเครื่ องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้าง แรงงานฝี มือ และจํานวนของวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการ
ทํางาน เพื่อที่จะสามารถดําเนินการก่อสร้างให้เสร็ จทันตามกําหนดเวลา
บริ ษทั ฯ มีงานก่อสร้างบางโครงการที่ไม่สามารถส่ งมอบให้เสร็ จตามกําหนดของสัญญาก่อสร้าง ดังนั้นจึง
จําเป็ นต้องตั้งสํารองค่าปรับจากความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น
มีหลายครั้งที่บริ ษทั ฯ ดําเนิ นโครงการภายใต้กิจการร่ วมค้าที่ซ่ ึ งบริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในอัตราที่ต่าํ กว่า กรณี น้ ี อาจ
ทําให้บริ ษทั ฯ มี ขอ้ จํากัดในการตัดสิ นใจหลายด้าน ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้ว ลูกค้ามักจะสั่งให้บริ ษทั ฯ ต้องร่ วมเข้าทําสัญญา
ผูกพันด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ โดยให้บริ ษทั ฯ รับผิดชอบตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างเต็มที่มากกว่าพันธมิตรของบริ ษทั ฯ ดังนั้น
ความเสี่ ยงในลักษณะนี้ สามารถทําให้ลดลงได้โดยการกําหนดโครงสร้างที่เหมาะสมของกิจการร่ วมค้า ตลอดจนกําหนด
ขอบเขตการทํางานของบริ ษทั ฯ และพันธมิตรให้ชดั เจน อย่างไรก็ตาม มีความคลุมเครื อที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้
เกิดขึ้นเสมอระหว่างการดําเนินโครงการ
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2.3 ความไม่ แน่ นอนจากการปรับและยกเลิกงานก่อสร้ างทีย่ งั ไม่ รับรู้ รายได้ (backlog) ของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับประกันว่ารายได้จากงานก่อสร้างที่ยงั ไม่รับรู้รายได้น้ นั จะได้รับหรื อทํากําไร การ
บอกเลิกสัญญา การพักการก่อสร้างชัว่ คราว ความล่าช้า หรื อการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการทํางานอาจเกิดขึ้นได้ตามสัญญาที่
ทําไว้ซ่ ึ งปรากฏในงานก่อสร้างที่ยงั ไม่รับรู้รายได้ โครงการหลาย ๆ โครงการอาจจะยังปรากฏอยูใ่ นงานก่อสร้างที่ยงั ไม่
รับรู้รายได้ของบริ ษทั ฯ ช่วงระยะเวลาหนึ่ ง สื บเนื่ องจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ และจากปั จจัยภายนอกที่ไม่สามารถคาด
เดาได้
3. ความเสี่ ยงทางการเงิน
3.1 ความเสี่ ยงจากความไม่ เพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
เมื่ อเปรี ยบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา จากผลงาน ความชํานาญ และประสบการณ์ของบริ ษทั ฯ ทําให้บริ ษทั ฯ
สามารถรับโครงการขนาดใหญ่ในจํานวนที่มากขึ้น ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมีความจําเป็ นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อการ
เข้าประมูลโครงการ การก่อสร้างโครงการ และเป็ นหลักประกันกับธนาคารสําหรับวงเงินสิ นเชื่อประเภทต่าง ๆ ซึ่ งอาจจะ
เกิดความเสี่ ยงกรณี ที่เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอและส่ งผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการได้ บริ ษทั ฯ ป้ องกันความเสี่ ยง
ดังกล่าวโดยการบริ หารสภาพคล่องอย่างระมัดระวัง กําหนดระยะเวลาการจ่ายเงินแก่ผจู้ ดั หาวัตถุดิบให้สอดคล้องกับงวด
การชําระจากเจ้าของโครงการ วางแผนการจัดซื้ อวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ ตอ้ งการเพื่อลดความ
ต้องการใช้เงินทุนและลดต้นทุนในการเก็บรักษา นอกจากนั้นแล้ว บริ ษทั ฯ ได้รับการสนับสนุนด้านสิ นเชื่อสําหรับดําเนิ น
โครงการ ภายใต้เงื่อนไขเงินฝากคํ้าประกันสิ นเชื่อในสัดส่ วนที่ต่าํ และจากผลการดําเนินงานที่ดี และสถานะสภาพคล่องที่
คงที่ บริ ษทั ฯ ยังได้รับการพิจารณาปรับลดค่าธรรมเนี ยม อัตราดอกเบี้ย และสัดส่ วนเงินฝากคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อจาก
ธนาคารอย่างต่อเนื่อง
3.2 ความเสี่ ยงทางด้ านอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่ องจากวัสดุอุปกรณ์บางส่ วนมีการนําเข้าจากต่างประเทศ ทําให้เกิดความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยปกติบริ ษทั ฯ จะเสนอราคาเข้าประมูลโดยประมาณการค่าอัตราแลกเปลี่ยนในการซื้ อสิ นค้าที่สูงกว่า
อัตราในปั จจุบนั เพื่อป้ องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และสําหรับโครงการขนาดใหญ่ที่จาํ เป็ นต้องนําเข้าวัสดุและ
อุปกรณ์ในมูลค่าที่สูง บริ ษทั ฯ อาจจะขอให้เจ้าของโครงการกําหนดมูลค่าโครงการบางส่ วนเป็ นเงินตราต่างประเทศสกุล
เดียวกัน นอกจากนั้นแล้ว บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะทําสัญญาซื้ อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อควบคุมต้นทุน และลดความ
เสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ณ สิ้ นปี 2554 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายการหนี้ สินที่เกิดจากการซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบส่ วนหนึ่ งที่ไม่ได้
ทําสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงรวม 2.54 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 0.51 ล้านยูโร เนื่ องจาก ฝ่ ายจัดการเห็นว่าเป็ นช่วง
ระยะเวลาการสัง่ ซื้ อระยะสั้น และมีความเสี่ ยงในการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระดับตํ่า
นอกจากนั้นแล้ว จากการที่บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มขยายการลงทุนออกสู่ ต่างประเทศ คือการรับงานก่อสร้างที่สาธาณ
รัฐสุ ลต่านโอมาน ภายใต้การดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยชื่อ TRC & AI-Ghalbi LLC และ TRC Engineering LLC ทําให้อาจ
เกิดความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อาทิเช่น การให้การสนับสนุ นเงินกูจ้ ากบริ ษทั ฯ ในรู ปเงินดอลล่าร์ สหรัฐ ซึ่ งนับแต่ปี
2554 วิกฤตสกุลเงินยูโรก่อให้เกิดความผันผวนอย่างหนักต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดนโยบายให้ทาํ
สัญญาเงินกูร้ ะหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ โดยใช้เงินสกุลบาทเป็ นเกณฑ์ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
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3.3 ความเสี่ ยงจากการไม่ ได้ รับชําระค่ าก่อสร้ าง หรือได้ รับค่ าก่ อสร้ างล่าช้ า
หากเจ้าของโครงการ หรื อคู่สัญญาที่บริ ษทั ฯ รับงานประสบปั ญหาทางการเงิน ทําให้เกิดความล่าช้าในการ
จ่ายค่าก่อสร้าง จ่ายไม่ครบ หรื อไม่ได้รับค่าก่อสร้างตามที่สัญญาไว้ ซึ่ งอาจเกิดความเสี่ ยงทําให้บริ ษทั ฯ ขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน ส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า สถาบัน
การเงินให้ความระมัดระวังในการปล่อยสิ นเชื่อมากขึ้น ซึ่ งมีโอกาสที่ลูกค้าของบริ ษทั ฯ อาจถูกธนาคารปฏิเสธการให้การ
สนับสนุ นสิ นเชื่ อเพื่อการก่อสร้าง ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงดังกล่าว และพิจารณาเข้าประมูลและรับงานจาก
ลูกค้าที่มีฐานะการเงินที่มนั่ คงเท่านั้น และขอสนับสนุ นวงเงินสิ นเชื่อในรู ปแบบเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างจาก
สถาบันการเงิน แต่โดยลักษณะงานรับเหมาของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับธุ รกิจก๊าซธรรมชาติ พลังงาน และปิ โตรเคมี กลุ่ม
ลูกค้ามักเป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสี ยง และมีฐานะการเงินมัน่ คง (ส่ วนใหญ่เป็ นรัฐวิสาหกิจ) ทําให้ความเสี่ ยงดังกล่าว
อยูใ่ นระดับตํ่า
ในบางโครงการบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมหรื อปฏิบตั ิตามคําสั่งเปลี่ยนแปลง (Change Order) ตามที่
ลูกค้าแจ้งมา โดยยังมิได้มีการตกลงถึงขอบเขตและราคาของงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามคําสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น บางครั้งอาจเกิดข้อ
โต้แย้งว่าเกินขอบเขตของงานในสัญญาเดิมหรื อราคาที่บริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บนั้นเกินกว่าความเต็มใจจ่ายของลูกค้าหรื อเจ้าของ
โครงการหรื อไม่ ถึงแม้เจ้าของโครงการตกลงว่างานตามคําสั่งเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นงานส่ วนที่เพิ่มและยินดีจ่ายเงินตามที่
บริ ษทั ฯ เรี ยกร้อง บริ ษทั ฯ จึงอาจต้องแบกรับภาระต้นทุนที่ยงั ไม่สามารถเรี ยกเก็บได้จนกว่าคําสั่งเปลี่ยนแปลงของงานนั้น
จะได้รั บการอนุ ม ัติแ ละบริ ษ ทั ฯ ได้รั บการชําระเงิ นจากเจ้าของโครงการ ซึ่ งบางครั้ งอาจจะใช้ระยะเวลานานเกิ นกว่า
กําหนดการสิ้ นสุ ดสัญญาในแผนงานเดิมของโครงการ และส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นการลด
ความเสี่ ยงในด้านนี้ บริ ษทั ฯ จึ งมี การติ ดตามผลการตรวจรั บงานและประสานงานกับลูกค้าหรื อผูแ้ ทนของลูกค้าอย่าง
สมํ่าเสมอและใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความรวดเร็ วในการอนุ มตั ิ งานตามคําสั่งเปลี่ยนแปลงและการรั บชําระเงิ นจากเจ้าของ
โครงการ ซึ่ งจะลดระยะเวลาที่บริ ษทั ฯ ต้องแบกรับภาระต้นทุนของโครงการลงได้ในที่สุด
3.4 ความเสี่ ยงจากการให้ การสนับสนุนทางการเงินให้ กบั บริษัทในกลุ่ม
เนื่องด้วยความจําเป็ นในการดําเนินธุ รกิจ บริ ษทั ฯ มีการสนับสนุนทางการเงินให้กบั บริ ษทั ย่อยในรู ปแบบ
ต่าง ๆ อาทิ การให้เงินกูก้ บั บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ หนังสื อคํ้าประกันสัญญา หรื อ การออกหนังสื อคํ้าประกันของบริ ษทั
แม่ ภายใต้วงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น ซึ่ งอาจเกิดความเสี่ ยงกรณี ที่บริ ษทั ฯ ย่อยดังกล่าว มีผลประกอบการไม่เป็ นไป
ตามเป้ าหรื อมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ทําให้ไม่สามารถชําระคืนหนี้ ตามกําหนด หรื อ ผิดนัดชําระหนี้ ต่อธนาคาร
ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ต้องร่ วมรั บผิดชอบในฐานะผูค้ ้ าํ ประกัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งความเสี่ ยงในเรื่ องนี้ จึ งได้ปฏิ บตั ิให้
เป็ นไปตามกระบวนการอนุ มตั ิตามที่กาํ หนดในตารางอํานาจอนุ มตั ิอย่างเคร่ งครัด เมื่อจําเป็ นต้องให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินให้กบั บริ ษทั ย่อย
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็ นมาโดยสรุ ป
บริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 ประกอบธุ รกิจให้บริ การ
ด้านก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรมในงานวางระบบท่อ และในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี บริ ษทั ฯ ได้เข้าเป็ นบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 ด้วยการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้กบั ประชาชน
ทัว่ ไป จํานวน 30 ล้านหุ น้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.70 บาท
บริ ษทั ฯ มีการพัฒนาการด้านการขยายธุรกิจ และได้รับเหมางานโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ปี 2548 บริ ษั ท ฯ ได้รั บ โครงการแรกในหน่ ว ยธุ ร กิ จ รั บ เหมาติ ด ตั้ง ระบบวิ ศ วกรรมและก่ อ สร้ า งโรงงานใน
อุสาหกรรม ปิ โตรเคมี คือ โครงการ WS Recovery Boiler Project มูลค่า 515 ล้านบาท จากบริ ษทั ไทยอินเซอร์ เนอเรท
จํากัด ซึ่ งเป็ นโครงการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งอุปกรณ์เตาเผาสารละลายด่างที่เกิดจากกระบวนการผลิตไซโคลเฮกซา
โนนเพื่อการผลิตไอนํ้า และการเข้าร่ วมในโครงการท่อก๊าซธรรมชาติวงั น้อย-แก่งคอย จากบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ 2,100 ล้านบาท ดําเนิ นโครงการโดยกิจการร่ วมค้า CPP-TRC Joint Venture ภายใต้ความร่ วมมือระหว่าง
บริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ไชน่า ปิ โตรเลียม ไพพ์ไลน์ บูโร (China Petroleum Pipeline Bureau : CPP) เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ไชน่า ปิ โตรเลียม คอร์ปอเรชัน่ (China National Petroleum Corporation : CNPC) อันเป็ นกลุ่มบริ ษทั พลังงานที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศจีน โดยบริ ษทั ฯ รับเหมาช่วงงานต่อจากกิจการร่ วมค้า มูลค่างาน 269.35 ล้านบาท
ปี 2549 บริ ษทั ฯ ได้รับงานวางท่อก๊าซธรรมชาติขา้ มจังหวัด หรื อ Cross Country Pipeline คือ โครงการวางท่อก๊าซ
ธรรมชาติที่จงั หวัดสงขลา (Songkhla Transmission Pipeline Project) มูลค่างาน 335.5 ล้านบาท และ 5.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
(คิดเป็ นมูลค่างานรวมเป็ นเงินบาท 540.04 ล้านบาท)
และยังได้รับโครงการก่อสร้างระบบส่ งนํ้าฝั่งขวา สัญญาที่ 2
โครงการประแสร์ จากบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด (เจ้าของโครงการคือกรมชลประทาน) มูลค่างาน 140.19 ล้านบาท
ปี 2550 บริ ษทั ฯ มีการเพิ่มทุนจํานวน 106,666,615 หุ น้ ทําให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นจาก 150,000,000
บาทเป็ น 256,666,615 บาท วัตถุประสงค์เพื่อแลกหุ ้นเพิ่มทุนใหม่กบั หุ ้นของบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด บริ ษทั รับเหมา
ก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานโยธา และมีประสบการณ์การทํางานด้านสาธารณูปโภคมานานกว่า 50 ปี ทําให้สหการ
วิศวกร เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็ นต้นมา จากการผนึกกําลังดังกล่าว ช่วยเสริ มศักยภาพในการ
ดําเนินธุรกิจ และการแข่งขันของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างมาก และเป็ นการขยายขอบเขตของบริ ษทั ฯ ในการเข้าร่ วมประมูลงาน
และรับงานของหน่วยงานราชการได้เพิม่ ขึ้น
หลังจากการได้มาซึ่ งบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งหน่วยธุ รกิจใหม่ ภายใต้ชื่อ “สายงานพัฒนา
โครงการและการลงทุน (Project Development and Investment)” เพื่อการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ซึ่ งเดิมอยูภ่ ายใต้
การศึกษาความเป็ นไปได้ของสหการวิศวกร ซึ่ งจะช่วยขยายลักษณะการประกอบธุ รกิ จ และเป็ นการเสริ มโอกาส และ
ศักยภาพในการหารายได้ที่ต่อเนื่องของบริ ษทั ฯ ต่อไปในอนาคต
ภายใต้การทํางานของหน่วยธุ รกิจใหม่ บริ ษทั ฯ ได้ร่วมลงทุนในบริ ษทั ราชเพลิน จํากัด ร่ วมกับพันธมิตรอีก 2
ราย คือ ซี แลน คอร์ ปอเรชัน่ เอสดีเอ็น บีเอสดี (Zelan Corporation Sdn Bhd) ที่ประเทศมาเลเซี ย และบริ ษทั มณี ยา เรี ยลตี้
จํากัด ในสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 35:35:30 ตามลําดับ ทําให้ได้มาซึ่ งราชเพลินเป็ นบริ ษทั ร่ วม โดยราชเพลินเป็ นบริ ษทั ที่
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ได้รับสิ ทธิการเช่าที่ดินระยะยาวจากสํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ สําหรับที่ดินเนื้ อที่ประมาณ 6 ไร่ บนถนนราช
ดําริ ติดกับโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ขนาดใหญ่
บริ ษทั ฯ ได้รับโครงการขนาดใหญ่ คื อ โครงการส่ วนต่อขยายท่อ ของกลุ่มบริ ษทั ในเครื อซี เมนต์ไทย (CCC
Interconnecting Pipeline Project) มูลค่างาน 357 ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติสาํ หรับกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ต้ งั อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมนวนคร บางปะอิน ของบริ ษทั ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด มูลค่างาน 157
ล้านบาท และโครงการสร้างศูนย์ไบโอดีเซลบางปะอิน ของบริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด มูลค่างาน 757 ล้านบาท (เริ่ ม
ก่อสร้างปี 2551)
ปี 2551 บริ ษทั ฯ มีการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ ง คือ TRC Investment Limited ที่สาธารณรัฐเมอริ
เชี ยส และTRC International Limited ที่ประเทศฮ่องกง ซึ่ งถือหุ ้นทั้งหมดโดย TRC Investment Limited โดย TRC
International Limitedได้เข้าไปลงทุนหุ น้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ราชเพลิน จํากัด ทําให้สัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ฯ และTRC
International Limited ในบริ ษทั ราชเพลิน จํากัด เป็ นร้อยละ 0.32 และ 34.68 ตามลําดับ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการมาลีบูเขาเต่า จากบริ ษทั เอ็มทะเล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั มณี ยา กรุ๊ ป จํากัด กับ
กลุ่ม มาลีนนท์ มูลค่าโครงการโดยรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยสหการวิศวกรได้รับงานโครงสร้างและ
งานสถาปั ตยกรรม มูลค่างาน 371.96 ลานบาท
2. โครงการ Reformer Complex II Project-H2 Line จากบริ ษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จํากัด (มหาชน)
มูลค่างาน 219 ล้านบาท
3. โครงการก่อสร้างระบบท่อย่อยส่ งก๊าซไปยังโรงกลัน่ บางจาก จากบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน 315
ล้านบาท
4. โครงการติดตั้งระบบ CO2 เพื่อปรับปรุ งคุณภาพก๊าซธรรมชาติ จากบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน
159.80 ล้านบาท
5. โครงการวางท่อส่ งก๊าซเข้าสถานี บริ การเอ็นจีวี จากบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน 241.73 ล้านบาท
(รวม 14 สถานี)
6. โครงการก่ อ สร้ า งระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ก ลุ่ ม โรงงานในอุ ต สาหกรรมบางปะอิ น
พระนครศรี อยุธยา จากบริ ษทั ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด มูลค่างาน 130.99 ล้านบาท

ที่ จัง หวัด

นอกจากงานรับเหมาภายในประเทศไทย บริ ษทั ฯ แสวงหาโอกาสในการขยายงานในต่างประเทศ โดยการเข้า
ร่ วมกับพันธมิ ตรเพื่อเสนองานโครงการวางท่ อระบบขนส่ งนํ้ามันดิ บ ในประเทศโอมาน และบริ ษทั ฯ ยังเสนองานใน
ประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐพม่า โดยได้รับงาน Long Term Contract for Piping and Steel Structural Works และ
Steel Structure Support Flame for Wind Turbine บนแท่นขุดเจาะนํ้ามัน Yadana Complex จาก Total E&P Myanmar
บริ ษทั ฯ มี การเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจํานวน 73,333,319 บาท เพื่อการจ่ายหุ ้นปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น และจํานวน
7,700,000 บาท เพื่อรองรับโครงการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (TRC-WA1 ESOP) ที่ได้จดั สรรจริ งเมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2552 และเริ่ มใช้สิทธิ ครั้ง
แรกในวันที่ 30 กันยายน 2553
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บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 337,699,934 บาท และทุนที่ชาํ ระแล้ว 329,999,589
บาท
ปี 2552 บริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จในการขยายงานในต่างประเทศ โดยได้รับงานก่อสร้างท่อขนส่ งนํ้ามัน จาก
บ่อขุดเจาะนํ้ามัน 72 จุด ไปสู่ Rima Refinery Production Center ชื่อโครงการ Construction of Flow Line Rima Satellites
Small Fields จาก Petrogas Rima LLC สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน มูลค่าโครงการประมาณ 9.7 ล้านโอมานเรี ยล หรื อ
ประมาณ 25.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งดําเนินโครงการโดยบริ ษทั ย่อยชื่อ TRC & Al-Ghalbi LLC ซึ่ ง TRC International
Limited ถือหุ น้ ร้อยละ 60 ร่ วมกับพันธมิตรโอมาน สําหรับงานในประเทศ บริ ษทั ฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการ
ขนาดใหญ่ 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการระบบท่อส่ งก๊าซเพื่อต่อขยายระบบท่อ หิ นกอง ระยะที่ 2 จากบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน
267 ล้านบาท
2. EPC and Commissioning of the Revamp Onshore Compressor Station No.1 Project จากบริ ษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน) มูลค่าโครงการ 13.12 ล้านเหรี ยญยูโร และ 433.8 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ร่วมกับ Siemen Ltd. และ
Siemens Pte. Ltd. ในลักษณะ Consortium มูลค่างานของบริ ษทั ฯ 251.70 ล้านบาท
3. โครงการก่อสร้างอาคารสถานี ควบคุมแรงดันและวัดปริ มาณก๊าซธรรมชาติ นิ คมอุตสาหกรรมโรจนะ จาก
บริ ษทั ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด มูลค่าโครงการ 130 ล้านบาท
บริ ษ ัท ฯ ได้ร่ ว มลงทุ น จัด ตั้ง บริ ษ ัท ไทยเพรสเซอร์ เ วสเซิ ล แอนด์ สตี ล เวิ ร์ ค จํา กัด ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 40
ร่ วมกับบริ ษทั เจตาแบค จํากัด เพื่อใช้เป็ นฐานการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะขึ้นรู ปต่างๆ
ปี 2553 บริ ษทั ฯ และTRC International Limited บริ ษทั ย่อยที่ประเทศฮ่องกงขายหุ น้ ที่ถือทั้งหมดในบริ ษทั ราช
เพลิน จํากัด ให้กบั บริ ษทั มณี ยา เรี ยลตี้ จํากัด มูลค่าขายรวม 57.13 ล้านบาท ได้รับรู้กาํ ไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมจํานวน 59.16 ล้านบาท (รวมรายการกลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในราชเพลิน 21.23 ล้านบาท)
บริ ษทั ฯ ได้รับงานขนาดใหญ่จากบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั กัลฟ์ เจพี จํากัด คือโครงการสัญญาก่อสร้ างท่อก๊าซ
ธรรมชาติ เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อก๊าซหลักของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ไปยังท่อก๊าซของโครงการโรงไฟฟ้ าขนาด
เล็กของกลุ่มบริ ษทั กัลฟ์ เจพี จํากัด(Gas Pipeline Construction Work for Gulf JP’s SPP Projects) จํานวน 7 โครงการ คิด
เป็ นมูลค่างาน 831,000,000 บาท และ 4,745,000 เหรี ยญสหรัฐ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ว สําหรับหุ ้นเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิ
แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ (TRC-WA1) ครั้งที่ 1 ตามโครงการ Employee Stock Options (“ESOP”)
จํานวน 668,500 หุ น้ ทําให้บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 337,699,934 บาท และทุนที่ชาํ ระ
แล้ว 330,668,089 บาท
ปี 2554
พัฒนาการด้ านธุรกรรมภายในประเทศ
 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการโครงการขนาดใหญ่ ดังนี้
1. โครงการของกลุ่ ม บริ ษ ัท กัล ฟ์ เจพี จํา กัด นอกจากการดําเนิ น การโครงการสั ญ ญาก่ อ สร้ า งท่ อ ก๊ า ซ
ธรรมชาติ เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อก๊าซหลักของปตท.ไปยังโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก หรื อ SPP
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ต่อ เนื่ อ งจากปี ก่ อ นแล้ว ในปี นี้ บ ริ ษ ัท ฯ ได้เ ริ่ ม โครงการก่ อ สร้ างวางท่ อ ก๊ า ซไปยังโครงการก่ อ สร้ า ง
โรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ หรื อ IPP มูลค่างาน 1,185,000,000 บาท และ 16,345,000 เหรี ยญสหรัฐ ที่เคยได้รับ
LOI ตั้งแต่ปี 2553
2. โครงการ PTTAR-IRPC Multiproduct Pipeline จากบริ ษทั ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน
722,500,000 บาท
3. โครงการ Schedule of Rates Period Contract for Main and Services at Various Location จากบริ ษทั
ปตท.จํา หน่ า ยก๊ า ซธรรมชาติ จํา กัด และ บริ ษัท อมตะ คอร์ ป อเรชั่น จํา กัด (มหาชน) มู ล ค่ า งาน
144,000,000 บาท และ 58,000,000 บาท ตามลําดับ
 บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างงานขนาดใหญ่ในปี 2554 คือ โครงการรับเหมาก่อสร้าง
โรงงานผลิตเอทานอล กําลังผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน ในส่ วนงานก่อสร้างนอกเหนือจากกระบวนการผลิต (Plant
Outside Battery Limit: OSBL) มูลค่างาน 2,465 ล้านบาท จากบริ ษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ที่บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไทยออยล์ เอทานอล จํากัดเข้าไปร่ วมลงทุน
 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้ทยอยใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ (TRCWA1) รายไตรมาส ตามโครงการ ESOP ต่อเนื่องจากปี ก่อน โดยมีการใช้สิทธิ แปลงสภาพ ครั้งที่ 2 (วันที่ 30
ธันวาคม 2553 จดทะเบียนเพิ่มทุนวันที่ 4 มกราคม 2554 ) ครั้งที่ 3 (วันที่ 30 มีนาคม 2554) ครั้งที่ 4 (วันที่ 30
มิถุนายน 2554) และครั้งที่ 5 (30 กันยายน 2554) จํานวนหุ ้นเพิ่มทุนที่เกิดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2-5 รวม
2,890,250 หน่วย ทําให้บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 337,699,934 บาท และทุน
ที่ชาํ ระแล้ว 333,558,339 บาท
พัฒนาการด้ านธุรกรรมต่ างประเทศ
จากความสําเร็ จในการดําเนิ นงานของ TRC & Al-Ghalbi LLC บริ ษทั ย่อยในสาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน ทําให้
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุ รกิจไปยังต่างประเทศ จึ งได้ก่อตั้งบริ ษทั ย่อยอีก 1 แห่ งในสาธารณรัฐสุ ลต่าน
โอมาน ชื่อ TRC Engineering LLC โดย TRC International Limited ถือหุ น้ ร้อยละ 70 TRC Engineering LLC ได้รับงาน
ในปี 2554 รวม 3 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 3.08 ล้านโอมานเรี ยล (ประมาณ 244 ล้านบาท) ซึ่ งหนึ่งในสามโครงการคือ
โครงการของ PTTEP Oman Co., Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) ที่
ดําเนินการในสาธารณรัฐสุ ลต่านโอมานด้วย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุ รกิจรับเหมา
ติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี และ ธุ รกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน
โดยบริ ษทั ฯ อาจมีการเข้าร่ วมกับผูร้ ับเหมารายอื่นทั้งที่เป็ นผูร้ ับเหมาในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศ เพื่อเข้าร่ วมประกวด
ราคา รวมทั้งอาจมีการเข้าร่ วมจัดตั้งกิจการร่ วมค้า (Joint Venture) หรื อคอนซอร์ เตียม (Consortium) เพื่อใช้ในการเข้าร่ วม
ประกวดราคาและบริ หารงานโครงการ
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ลักษณะงานที่บริ ษทั ฯ ดําเนินการสามารถแบ่งได้เป็ น 5 ประเภทหลัก คือ
1. งานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) คือ งานที่ลูกค้าจ้างทางบริ ษทั ฯ ให้ออกแบบทางวิศวกรรม งานนี้
เป็ นงานที่ตอ้ งใช้ความรู้ทางวิศวกรรมออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุดให้แก่ลกู ค้า
2. งานจัดซื้อ (Procurement) คือ งานการจัดหาวัสดุก่อสร้างตามที่ลกู ค้าต้องการ มาเพื่อก่อสร้างและติดตั้งตาม
แผนดําเนินงานที่วางไว้ บริ ษทั ฯ มักได้รับการว่าจ้างให้ดาํ เนินการงานประเภทนี้ พร้อมกับงานก่อสร้าง
3. งานก่อสร้ าง (Construction) คือ งานการก่อสร้างและติดตั้งระบบงานวิศวกรรมจริ งหลังจากที่ได้มีการ
ออกแบบทางวิศวกรรมและจัดซื้ อวัสดุก่อสร้างเรี ยบร้อยแล้ว
4. งานบริหารการก่ อสร้ าง (Construction Management) คือ งานควบคุมการก่อสร้างให้เป็ นไปตามแผนงานที่
วางไว้
5. งานพัฒนาโครงการและการลงทุน (Project Development and Investment) คือ การแสวงหาโอกาสในการ
พัฒนาและลงทุนในโครงการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ
โดยลูกค้าอาจจ้างให้บริ ษทั ฯ ดําเนินการในงานลักษณะเดียว หรื อ หลายลักษณะประกอบกัน และบริ ษทั ฯ อาจมี
การจ้างหรื อดําเนินการรับเหมาช่วงงานบางส่ วนของแต่ละโครงการให้กบั ผูร้ ับเหมาช่วงที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องนั้น ๆ
เป็ นพิเศษ
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วย ดังนี้
1. ธุรกิจรับเหมาก่ อสร้ างในงานวางระบบท่ อ บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ โดยงาน
หลักของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั คือ ธุรกิจรับเหมาการวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติให้กบั บริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน
และปิ โตรเคมี เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานและปิ โตรเคมีเป็ นอย่างดี โดยในอดีตบริ ษทั
ฯจะทํางานในส่ วนของระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Gas Distribution Pipeline) เป็ นหลัก และได้เข้าสู่
งานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกข้ามประเทศ หรื อ ข้ามจังหวัด (Cross-country pipeline) ซึ่ งเป็ นงานขนาดใหญ่
ดังนี้ ในปี 2548 บริ ษทั ฯ ได้รับงานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกข้ามประเทศ หรื อ ข้ามจังหวัด (Cross-country
pipeline) ผ่านทางกิจการร่ วมค้า CPP-TRC ซึ่ งเป็ นการร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ไชน่า ปิ โตรเลียม
ไพพ์ไลน์ บูโร สําหรับโครงการท่อก๊าซวังน้อย-แก่งคอยเป็ นโครงการแรก และในปี 2549 ได้รับงานได้รับ
งานโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติที่จงั หวัดสงขลา มูลค่างานรวม 540.4 ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการ
เข้าประกวดราคางานในการวางระบบท่ออื่น ๆ ด้วย เช่น ระบบท่อสําหรับการขนส่ งวัตถุดิบทางด้านปิ โตรเคมี
และระบบท่อนํ้า เป็ นต้น
2. ธุรกิจรั บเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่ อสร้ างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี บริ ษทั ฯ
ประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี โดย
บริ ษทั ฯ อาจจะทําการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมกับติดตั้งระบบวิศวกรรมสําหรับโรงงาน งานที่
บริ ษทั ฯจะรับติดตั้งระบบวิศวกรรมส่ วนใหญ่จะเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมในธุ รกิจพลังงานและปิ โตรเคมี ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ อาจมี การร่ วมลงทุ นหรื อร่ วมเสนองานกับพันธมิ ตรข้ามชาติ ผูเ้ ป็ นเจ้าของเทคโนโลยีในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ตามความประสงค์ของลูกค้าแต่ละราย
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3. ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน เป็ นหน่วยธุรกิจที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ต้ งั แต่ปี 2550 โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนา
โครงการด้านพลังงาน อสังหาริ มทรัพย์ โรงไฟฟ้ า และโรงงานปิ โตรเคมี โครงการที่อยูใ่ นระหว่างการศึกษา
ความเป็ นไปได้ และร่ วมพัฒนาโครงการ อาทิเช่น โครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้ าสตึงนํา ที่ประเทศกัมพูชา
โครงการลงทุนในสัมปทานขนาดใหญ่ เป็ นต้น
4. ธุรกิจต่ างประเทศ บริ ษทั ฯ มีนโยบายขยายงานออกสู่ ต่างประเทศภายใต้ความร่ วมมือกับพันธมิตรทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีบริ ษทั ย่อย 2 แห่งในสาธารณรัฐสุ ลต่านโอมานเพื่อรับงานก่อสร้างท่อย่อยขนส่ งนํ้ามันดิบ
และงานรับเหมาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน
- บริษัท สหการวิศวกร จํากัด
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด (“สหการวิศวกร”) เดิมชื่อ บริ ษทั สหวิศวกรรม ยูไนเต็ดเอ็นจิเนียริ่ งส์ จํากัด ก่อตั้งขึ้น
ในปี 2497 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง คําประกอบ เพื่อประกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้าง ปั จจุบนั
สหการวิศวกรประกอบธุ รกิ จหลัก 4 ประเภท ได้แก่ 1) ธุ รกิ จก่อสร้ างทัว่ ไป 2) ธุ รกิ จก่อสร้ างสาธารณู ปโภค 3) ธุ รกิ จ
ก่ อสร้ างอาคาร และ 4) ธุ รกิ จก่อสร้ างโรงงาน โดยมี รูปแบบในการก่ อสร้ าง เช่ น ถนน สะพาน อาคารพาณิ ชย์ อาคาร
สถาบันการศึกษา และงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น ซึ่ ง สหการวิศวกร ให้บริ การตั้งแต่งานสถาปั ตยกรรม
จนถึงการก่อสร้างอาคารจนเสร็ จสมบูรณ์
กิจการของสหการวิศวกร เติบโตอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ ในปี 2540 สหการวิศวกรประสบปั ญหาทางการเงินและ
เข้าสู่ แผนฟื้ นฟูกิจการในปี 2543 อย่างไรก็ตาม สหการวิศวกรได้ดาํ เนินการฟื้ นฟูกิจการตามแผนฟื้ นฟูกิจการเป็ นผลสําเร็ จ
และศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการของสหการวิศวกร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547
ในเดือนเมษายน 2550 ผูถ้ ือหุน้ เดิมของสหการวิศวกรได้ทาํ รายการแลกหุน้ กับบริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด
(มหาชน) ทําให้สหการวิศวกรเป็ นบริ ษทั ย่อยของทีอาร์ซีต้ งั แต่ไตรมาส 2 ของปี 2550 เป็ นต้นไป
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 เพื่อการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเข้าประมูลงาน สหการวิศวกรมีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 160 ล้านบาทเป็ น 200 ล้านบาท
บริ ษทั สหการ ซี แลน (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษทั ย่อยของสหการวิศวกรได้จดทะเบียนการเลิกบริ ษทั และชําระ
บัญชีกบั กระทรวงพาณิ ชย์ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553
ในปี 2554 สหการวิศวกรสามารถได้รับงานรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ คือ โครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิต
เอทานอล มูลค่างาน 2,465 ล้านบาท และช่วงไตรมาสแรกของปี 2555 ยังได้รับงานเพิ่มอีก 2 โครงการ คือ
1. โครงการงานก่อสร้าง Civil Works for ABS VI ของบริ ษทั ไทย เอบีเอส จํากัด มูลค่างาน 280 ล้านบาท
2. งานก่อสร้างอาคาร Pilot Flocculation & Drying ของบริ ษทั ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน 29 ล้าน
บาท
สหการวิศวกรได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการจัดลําดับชั้นจากหน่วยงานราชการในระดับ 1 และระดับพิเศษ
หลายแห่ง อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท กรุ งเทพมหานคร การประปาส่ วนภูมิภาค การ
ท่าเรื อแห่งประเทศไทย เป็ นต้น ซึ่ งทําให้สหการวิศวกรสามารถเข้าร่ วมประมูลที่มีมูลค่าโครงการสูงจากหน่วยงานราชการ
ดังกล่าวได้ นอกจากนั้นแล้ว ในเดือนมกราคม 2552 สหการวิศวกรยังได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพมาตรฐาน ISO
9001:2008 ซึ่ งเป็ นการรับรองถึงมาตรฐานในการทํางานที่เทียบเท่าระบบสากล
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
่ั
บมจ. ทีอาร์ซ ี คอนสตร ัคชน
(ประเทศไทย)
ทุนชําระแล ้ว 333.56 ล ้านบาท

99.99%

100%

บริษ ัท สหการวิศวกร จําก ัด

40%
บริษ ัท ไทยเพรสเซอร์
เวสเซิล แอนด์ สตีคเวิรค
์
จําก ัด

TRC Investment Limited

(ประเทศไทย)

(สาธารณร ัฐเมอริเชียส)

ทุนชําระแล ้ว 200 ล ้านบาท

ทุนชําระแล ้ว 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา

(ประเทศไทย)

100%

ทุนชําระแล ้ว 11 ล ้านบาท

TRC International
Limited
(ฮ่องกง)
ทุนชําระแล ้ว 10 เหรียญฮ่องกง

60%

70%

TRC & Al-Ghalbi LLC
(สาธารณร ัฐสุลต่านโอมาน)

TRC Engineering
(สาธารณร ัฐสุลต่านโอมาน)

ทุนชําระแล ้ว 150,000 โอมานเรียล

ทุนชําระแล ้ว 250,000 โอมานเรียล
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โครงสร้ างรายได้
%
โครงสร้ างรายได้

1 รายได้ จากการขายและให้ บริการ
1.1 รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบท่อ

1.2 รายได้จากธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ
วิศวกรรมและก่อสร้างสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี
1.3 รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโยธา
1.4 รายได้จากการขาย

1.5 รายได้จากการรับจ้างอื่น

ดําเนินการ
โดย

จํานวน
เงิน
(ลบ.)

ปี 2553

ร้ อยละ

จํานวน
เงิน
(ลบ.)

911.30

52.87

ปี 2554

ร้ อยละ

จํานวน
เงิน
(ลบ.)

ร้ อยละ

944.02

62.14

989.55

43.76

บริ ษทั ฯ
TRC & Al
Ghalbi

60.00%

138.28

8.02

267.83

17.63

281.25

12.43

TRC
Engineering

70.00%

-

-

-

-

28.51

1.26

สหการ
วิศวกร

99.99%

2.47
1,052.05
472.74

79.77 1,299.32
12.13
89.38

57.45
3.95

99.99%

101.69

5.90

41.19

2.71

826.25

36.54

99.99%

6.96

0.40

-

-

2.93

0.13

61.21

3.55

14.18

0.94

3.87

0.17

-

-

-

-

6.07

0.27

0.94
9.94
95.55 2,227.80
0.26
10.88

0.44
98.51
0.48

บริ ษทั ฯ

สหการ
วิศวกร
สหการ
วิศวกร
บริ ษทั ฯ
TRC
Inter

รวมรายได้ จากการขายและให้ บริการ
2 ดอกเบีย้ รับ
3 กําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในบริษัทร่ วม

การถือ
หุ้น
ของ
บริษทั ฯ

ปี 2552

100.00%

61.21
1,694.65
3.10
TRC
Inter

100.00%

บริ ษทั ฯ
รวมกําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

4 รายได้ อนื่
รวมรายได้ ท้งั สิ้น

25.78
1,723.53
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0.14
61.03 1,211.85
27.43 184.28

3.55
14.18
98.32 1,451.50
0.18
4.00
1.50

59.03
0.14
59.17
4.46

100.00 1,519.13

3.89
0.01
3.90
0.29

22.87

1.01

100.00 2,261.55

100.00
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3. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีหน่วยธุ รกิจ 4 หน่วยธุ รกิจ คือ หน่วยธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ หน่วยธุ รกิจ
รับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้ างโรงงานในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ธุ รกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน และ
หน่วยธุรกิจต่างประเทศ
1. ธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ โดยงาน
หลักของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั คือ ธุ รกิจรับเหมาการวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติให้กบั บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจพลังงาน
และปิ โตรเคมี เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีความเชี่ยวชาญในธุ รกิจพลังงานและปิ โตรเคมีเป็ นอย่างดี โดยในอดีตบริ ษทั ฯ
จะทํางานในส่ วนของระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Gas Distribution Pipeline) เป็ นหลัก และได้เข้าสู่ งาน
วางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกข้ามประเทศ หรื อ ข้ามจังหวัด (Cross-country pipeline) ซึ่ งเป็ นงานขนาดใหญ่ ดังนี้
ในปี 2548 บริ ษทั ฯ ได้รับงานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกข้ามประเทศ หรื อ ข้ามจังหวัด (Cross-country pipeline)
ผ่านทางกิจการร่ วมค้า CPP-TRC ซึ่ งเป็ นการร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ไชน่า ปิ โตรเลียม ไพพ์ไลน์ บูโร
สําหรับโครงการท่อก๊าซวังน้อย-แก่งคอยเป็ นโครงการแรก และในปี 2549 ได้รับงานได้รับงานโครงการวางท่อ
ก๊าซธรรมชาติที่จงั หวัดสงขลา มูลค่างานรวม 540.4 ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการเข้าประกวดราคางานใน
การวางระบบท่ออื่น ๆ ด้วย เช่น ระบบท่อสําหรับการขนส่ งวัตถุดิบทางด้านปิ โตรเคมี และระบบท่อนํ้า เป็ นต้น
2. ธุ รกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้ างโรงงานในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิ จ
รับเหมาติ ดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี โดยบริ ษทั ฯ อาจจะทําการก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมพร้อมกับติดตั้งระบบวิศวกรรมสําหรับโรงงาน งานที่บริ ษทั ฯจะรับติดตั้งระบบวิศวกรรมส่ วน
ใหญ่จะเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมในธุ รกิ จปิ โตรเคมี ซึ่ งบริ ษทั ฯ อาจมี การร่ วมลงทุนหรื อหาบริ ษทั มาสนับสนุ น
เทคโนโลยีที่จาํ เป็ นสําหรับการเสนอตัวเข้าประกวดราคาได้
3. ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน ซึ่ งเป็ นหน่วยธุรกิจที่จดั ตั้งเพิ่มขึ้นในปี 2550 โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการ
ด้านพลังงาน อสังหาริ มทรัพย์ โรงไฟฟ้ า และโรงงานปิ โตรเคมี โครงการที่อยูใ่ นระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้
และร่ วมพัฒนาโครงการ อาทิเช่น โครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้ าสตึงนัม ที่ประเทศกัมพูชา โครงการโรงไฟฟ้ าขนาด
เล็ก เป็ นต้น
4. ธุ รกิจต่างประเทศ ซึ่ งบริ ษทั ฯจะขยายงานออกสู่ ต่างประเทศภายใต้ความร่ วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
ในงาน Pipeline, Fabrication & Modular Construction และ Turnkey Water Desalination หรื อ Sea Water Reverse
Osmosis (เปลี่ยนนํ้าทะเลเป็ นนํ้าจืด)
3.1 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
- อุตสาหกรรมรับเหมาก่ อสร้ างในงานวางท่ อส่ งก๊าซธรรมชาติ
 ภาพรวมอุตสาหกรรม
การลงทุนและการดําเนิ นการโครงข่ายระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline Network) รวมถึง
การจัดหาและจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติน้ นั ปั จจุบนั บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) เป็ นผูร้ ับซื้ อ จัดจําหน่าย และ
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เป็ นเจ้าของ รวมถึงผูบ้ ริ หารและพัฒนาโครงข่ายระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศ โดยระบบท่อส่ งก๊าซ
ธรรมชาติของ ปตท. จะต่อเชื่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทย และท่อส่ งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุน
สหภาพพม่า ที่ชายแดนไทย- พม่า เข้ากับผูผ้ ลิตไฟฟ้ า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ
สําหรับระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติน้ นั นอกเหนื อจาก ปตท. ที่เป็ นผูล้ งทุนและดําเนิ นการแล้วนั้น มี
เพียงบริ ษทั ปตท. จําหน่ ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ร่ ว มทุน ระหว่า ง ปตท. กับ Suez-Tractebel S.A. แห่ ง
ประเทศเบลเยี่ย ม และบริ ษ ทั ทุน ลดาวัล ย์ จํา กัด เพื่อดําเนิ นธุ รกิ จพัฒนาและก่อสร้ างระบบท่ อย่อยเพื่อขนส่ งและจัด
จําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบั ลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
ระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีความยาวรวมประมาณ 3,562 กิโลเมตร
ประกอบด้วยระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,412 กิโลเมตร และระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติในทะเล
ความยาวประมาณ 2,150 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) อีกประมาณ 853
กิโลเมตร ที่เชื่อมต่อจากระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติไปยังลูกค้าอุตสาหกรรม)
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ประเมินการบริ โภคพลังงานรวมของประเทศ
ในปี 2554 พบว่า ก๊าซธรรมชาติยงั คงเป็ นพลังงานที่มีสัดส่ วนการใช้มากที่ สุดคิดเป็ นร้ อยละ 44 ของการใช้พลังงานรวม
ทั้งหมด โดยปริ มาณการใช้ก๊าซธรรมชาติในปี 2554 อยูท่ ี่ระดับ 4,158 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบ
กับปี 2553 ซึ่ งอยูท่ ี่ระดับ 4,039 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่ งถือว่าเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตรา
การเพิ่มขึ้นในปี ที่ผ่านๆ มา เนื่ องจากในปี 2554 เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติหลายเหตุการณ์เริ่ มจากช่วงต้นปี เกิดเหตุการณ์
แผ่นดินไหวและสึ นามิในประเทศญี่ปุ่นที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคธุ รกิจของไทย และในช่วงปลายปี เกิด
ภัยพิบตั ิ อุทกภัยในเขตพื้นที่ ภาคกลาง กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลซึ่ งส่ งผลกระทบเป็ นวงกว้างต่อภาคขนส่ งและ
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเขตนิ คมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและปทุ มธานี จํานวน 7 แห่ ง ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากนํ้าท่วม จนไม่สามารถดําเนินการผลิตได้
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาสัดส่ วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคการผลิตต่างๆ พบว่า ก๊าซธรรมชาติถูกใช้เป็ น
เชื้อเพลิงในภาคการผลิตไฟฟ้ ามากถึงร้อยละ 60 รองลงมาใช้ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติร้อยละ 21 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละ 14 และร้อยละ 6 ถูกใช้ในภาคขนส่ ง (NGV)
ปริ มาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสู งขึ้นเป็ นผลมาจากการใช้ที่เพิ่มขึ้ นในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ ง
โดยเฉพาะการใช้เพื่อเป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 32.4 ของปริ มาณการใช้ก๊าซธรรมชาติท้ งั หมด
เนื่องจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 ของ ปตท. กําลังการผลิต 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ได้เริ่ มดําเนินการผลิตตั้งแต่
ปลายปี 2553 ต่อเนื่องถึงการผลิตเชิงพาณิ ชย์ได้ตลอดทั้งปี 2554 และหากพิจารณาการใช้ก๊าซธรรมชาติสาํ หรับเป็ นเชื้อเพลิง
พบว่า การใช้เพื่อเป็ นเชื้ อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 และการใช้เพื่อเป็ นเชื้ อเพลิงสําหรับรถยนต์
(NGV) เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.9 ซึ่ งเป็ นผลมาจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริ มการใช้ NGV ในรถยนต์เพื่อทดแทนการใช้น้ าํ มัน
รวมถึงการส่ งเสริ มให้มีการขยายสถานี บริ การ NGV เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2554 มี
สถานี บริ การ NGV ทัว่ ประเทศ 463 สถานี เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่ มีเพียง 425 สถานี แบ่งเป็ นสถานี บริ การที่ อยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล 233 สถานี และต่างจังหวัด 230 สถานี ในขณะที่การใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้ า
ลดลงร้อยละ 8.5 เป็ นผลมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่ลดลง จากเหตุการณ์ภยั พิบตั ิต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2554 ซึ่ งส่ งผล
กระทบต่อการบริ โภคไฟฟ้ าของประเทศ
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 แนวโน้ ม
สนพ. คาดการณ์ ปริ มาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติปี 2555 อยู่ที่ระดับ 4,412 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 6.1 เนื่ องจากเศรษฐกิจไทยปี 2555 มีแนวโน้มปรั บตัวดีกว่าปี 2554 ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.5
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 4.5-5.5
โดยมีแรงสนับสนุ นนโยบายเศรษฐกิจเชิงกระตุน้ ของรัฐบาล รวมถึงมาตรการเยียวยาฟื้ นฟูความเสี ยหายจากอุทกภัย และ
การลงทุนในด้านการบริ หารจัดการนํ้า ซึ่ งจะช่วยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ
จากการคาดการณ์ สั ดส่ วนการใช้ก๊า ซธรรมชาติ ในภาคการผลิ ตต่างๆ พบว่า ก๊ า ซธรรมชาติ จะถูกใช้เป็ น
เชื้อเพลิงในภาคการผลิตไฟฟ้ าร้อยละ 58 ใช้ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติร้อยละ 21 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 14 และภาค
ขนส่ ง (NGV) ร้อยละ 7 โดยในปี 2555 การใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.4 เนื่องจากนโยบาย
ส่ งเสริ มการใช้ NGV ของภาครัฐ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 โรงแยกก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 และภาคการผลิตไฟฟ้ ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1
การประเมินความต้องการก๊าซธรรมชาติในระยะสั้นช่วงปี 2553 – 2557 คาดว่าความต้องการก๊าซธรรมชาติจะ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี อยูท่ ี่ระดับ 4,821 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในปี 2557 ซึ่ งเป็ นผลมาจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
และความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในภาคการผลิตไฟฟ้ าตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ.
2553 – 2573 (Power Development Plan 2010: PDP 2010) เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติท้ งั จากผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
เอกชนขนาดใหญ่ (IPP) และผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนขนาดเล็ก (SPP) ในระยะยาวตั้งแต่ปี 2558 – 2573 คาดว่าความต้องการก๊าซ
ธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นถึงระดับ 5,542 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในปี 2573 หรื อขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1 ต่อปี
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ (กพช.) มีความเห็นชอบแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติระยะยาว เพื่อ
รองรับความต้องการก๊าซธรรมชาติที่จะเพิ่มขึ้นทั้งจากภาคการผลิตไฟฟ้ า ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ ง โดย ปตท. มี
แผนในการจัดหาก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมทั้งจากแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่จากอ่าวไทย และจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
แหล่งก๊าซธรรมชาติไพลิน แหล่งก๊าซธรรมชาติในสหภาพพม่า แหล่งก๊าซธรรมชาติในเขตพื้นที่ร่วมไทย-กัมพูชา และแหล่ง
ก๊าซธรรมชาตินาทูน่า ในประเทศอินโดนี เซี ย รวมทั้งมีแผนนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพิ่มเติม เพื่อป้ องกันการขาด
แคลนก๊าซธรรมชาติในบางช่วงเวลา
กพช.เห็นชอบการทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุ งเพิ่มเติม)
ครั้งที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติและแผนการขยายโรงไฟฟ้ าใหม่ตาม PDP 2010 เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ และให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการลงทุ นขยายโครงข่ายระบบท่ อส่ งก๊าซ
ธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็ นการสนับสนุนให้โรงไฟฟ้ า SPP ระบบ Cogeneration มีการกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ
รวมทั้งส่ งเสริ มการขยายการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและขนส่ งในส่ วนภูมิภาค โดยมีการขยายเพิ่มโครงข่าย
ระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ โครงการวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสี มา วงเงินลงทุนประมาณ 16,000 ล้าน
บาท โครงการวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติบนบก นครสวรรค์ วงเงินลงทุนประมาณ 23,000 ล้านบาท โครงการวางท่อก๊าซ
ธรรมชาติบนบกจากชายแดนไทย – พม่า (BVW#1) วงเงินลงทุนประมาณ 680 ล้านบาท และโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติ
บนบกโรงไฟฟ้ าโรจนะ วงเงินลงทุน 993 ล้านบาท ทั้งนี้ การทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติดงั กล่าว จะทํา
ให้เงินลงทุนปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 34,595 ล้านบาทจากวงเงินลงทุนเดิมที่เคยได้รับอนุมตั ิไปแล้ว เป็ น 199,672 ล้านบาท ซึ่ ง
จะทําให้สามารถเพิ่มกําลังการส่ งก๊าซธรรมชาติได้สูงสุ ดเป็ น 7,520 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่ งจะรองรับความต้องการก๊าซ
ธรรมชาติได้ถึงปี 2569
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หากพิจารณาจากแผนการลงทุน 5 ปี (2555-2559) ของปตท. วงเงินรวม 375,996 ล้านบาท พบว่า การลงทุน
ส่ วนใหญ่ปรับเปลี่ยนเป็ นการร่ วมทุนและลงทุนในบริ ษทั ลูกที่ถือหุ น้ 100% เพื่อขยายธุรกิจพลังงานในต่างประเทศ รวมทั้ง
ขยายความสามารถในการนําเข้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ประมาณ 179,168 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 50 ของวงเงินลงทุนทั้งหมด สําหรับการลงทุนในกลุ่มธุ รกิจก๊าซธรรมชาติ จะอยูท่ ี่ประมาณ 119,070 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อ ยละ 33 ซึ่ ง โครงการหลัก ประกอบด้ว ยโครงการระบบท่ อ ส่ ง ก๊า ซธรรมชาติ บ นบกเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่ งคอย)
โครงการก่อสร้างท่อส่ งก๊าซธรรมชาติวงั น้อย- นครสวรรค์ และโครงการก่อสร้างท่อส่ งก๊าซธรรมชาติแก่งคอย-นครราชสี มา
ตามแผนแม่บทระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุ งเพิ่มเติม)
แผนการลงทุน 5 ปี ของปตท. (ปี 2555-2559)
(หน่วย: ล้านบาท)
ธุรกิจ

2555

2556

2557

2558

2559

รวม

%

27,163

31,831

35,812

16,653

7,611

119,070

33%

นํ้ามัน

4,647

9,861

11,115

16,376

7,096

49,095

14%

สํานักงานใหญ่และอื่น ๆ

4,165

2,513

2,203

1,239

543

10,663

3%

ร่ วมทุนและลงทุนในบริ ษทั
ลูกที่ถือหุน้ 100%

55,492

41,279

32,383

26,880

23,134

179,168

50%

รวม

91,467

85,484

81,513

61,148

38,384

357,996

100%

ก๊าซธรรมชาติ

ที่มา : สารสนเทศของปตท. ที่รายงานต่ อตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554

สรุ ปแนวโน้มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติในระยะสั้นช่วง 5 ปี ข้างหน้า ยังคง
มีอตั ราการเติบโตสู งขึ้นในระดับคงที่สาํ หรับโครงการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อให้สอดรับกับแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติและการ
ขยายโครงข่ายระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ปรั บตัวสู งขึ้นตามการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติเพื่อเชื่อมต่อไปยังโรงไฟฟ้ าที่
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า อาทิ โรงไฟฟ้ าระบบ Cogeneration มีแนวโน้มขยายตัวสู งขึ้น เพื่อรองรับ
แผนการขยายโรงไฟฟ้ าใหม่ตามแผน PDP 2010
นอกจากนี้ อุ ต สาหกรรมการวางท่ อ ส่ ง ก๊ าซธรรมชาติ มี แ นวโน้ม ที่ จ ะมี ก ารขยายตัว อย่า งมี นัย สํา คัญ ใน
โครงการที่เกี่ยวกับงานปรับปรุ งความสามารถในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจ่ายก๊าซของปตท. เข้าสู่ ระบบท่อประธานเดิม
เช่นงานติดตั้ง Gas Compressor Station ภายในสถานี ก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โครงการเชื่อมต่อท่อย่อยเข้ากับท่อ
ประธานเพื่อเพิ่มความดันให้กบั ระบบท่อ และโครงการปรับปรุ งและบํารุ งรักษาระบบท่อประธานเดิมที่เริ่ มจะหมดอายุการ
ใช้งานลงให้สามารถนํามาใช้งานได้อีกอย่างปลอดภัย เป็ นต้น
ในปี 2555 บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายตลาดการรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่ม
ลูกค้าโรงไฟฟ้ าทั้งจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนขนาดใหญ่ (IPP) และผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนขนาดเล็ก (SPP) ตามแผน PDP 2010
โดยจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนขนาดเล็ก (SPP) ระบบ Cogeneration ที่ผา่ นความเห็นชอบข้อเสนอการรับซื้ อ
ไฟฟ้ าของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) สําหรับการจัดหาไฟฟ้ าในช่วงปี 2558 – 2564 จํานวน 22 โครงการ
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ปริ มาณไฟฟ้ ารวม 1,980 เมกะวัตต์ ซึ่ งผูผ้ ลิตไฟฟ้ าที่ได้รับการเห็นชอบเหล่านี้ เป็ นอีกกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่มีความสําคัญกับ
บริ ษทั ฯ นอกเหนือจาก ปตท. ซึ่ งเป็ นลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯ ในปัจจุบนั
- อุตสาหกรรมก่อสร้ างภาคอุตสาหกรรมและพลังงาน
 ภาพรวมอุตสาหกรรม
ภาพรวมการลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปี 2554 โดยศูนย์วิจยั กสิ กรไทย ประเมินมูลค่าการลงทุนด้าน
ก่อสร้ างโดยรวม ณ ราคาปี ปั จจุบนั อยู่ที่ 846,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เทียบกับปี 2553 ที่มูลค่า 801,333
ล้านบาท ซึ่ งขยายตัวร้อยละ 9.4 ขณะที่มูลค่าการลงทุนด้านก่อสร้างโดยรวม ณ ราคาคงที่ หดตัวลงร้อยละ 2.8 เทียบกับปี
2553 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8
ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยในปี 2554 ขยายตัวในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยเป็ นผลมาก
จากการก่อสร้างภาครัฐที่หดตัวลง โดยเฉพาะในไตรมาสสุ ดท้ายของปี ที่หดตัวถึงร้อยละ 15.9 เนื่ องจากความล่าช้าในการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 และการลดลงของการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้โครงการแผนปฏิบตั ิการไทย
เข้มแข็ง 2555 (TKK 2555) ซึ่ งโครงการส่ วนใหญ่ได้ดาํ เนิ นการแล้วเสร็ จหรื อใกล้จะแล้วเสร็ จ และถึงแม้การก่อสร้าง
ภาคเอกชนโดยเฉพาะการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรม จะยังมีการขยายตัวต่อเนื่ องจากปลายปี 2553 เพื่อขยายกําลังการผลิต
รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้ นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 ภาคอุตสาหกรรมได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ แผ่นดิ นไหวและ สึ นามิ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งทําให้การลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิต
บางส่ วนชะลอออกไป ประกอบกับในช่วงปลายปี ประเทศไทยเกิดภัยพิบตั ิอุทกภัยกระจายตัวเป็ นวงกว้างและเป็ นเวลานาน
ทั้งในเขตพื้นที่ ภาคกลาง กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อภาคอุตสาหกรรมก่อสร้ างของ
ประเทศ ซึ่ งเป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ฉุดรั้งให้การเติบโตภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยขยายตัวลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้
 แนวโน้ ม
ภาพรวมการลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง ปี 2555 โดยศูนย์วิจยั กสิ กรไทย คาดว่า มูลค่าการลงทุ นด้าน
ก่อสร้ างโดยรวม ณ ราคาปี ปั จจุบนั มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 – 14.5 จากปี ก่อน โดยมีมูลค่า 949,000 –
969,000 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าการลงทุนด้านก่อสร้างโดยรวม ณ ราคาคงที่ อาจมีอตั ราการขยายตัวประมาณร้อยละ 6.9 –
8.9 โดยเป็ นผลมากจากการก่อสร้างภาครัฐที่อาจขยายตัวร้อยละ 8.5 – 10.5 ส่ วนการก่อสร้างภาคเอกชนอาจขยายตัวร้อยละ
5.5 – 7.5
ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้ างหลังจากที่ ประเทศไทยได้เผชิ ญกับวิกฤตอุทกภัยอย่างหนักหนาสาหัสในปี
2554 นั้น ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2555 โดยโครงการก่อสร้างที่
เกี่ยวกับปั ญหานํ้าท่วม กลายมาเป็ นโครงการหลักที่ได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุน
เพื่อซ่ อมแซมความเสี ยหายจากผลกระทบของสถานการณ์น้ าํ ท่วมของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการลงทุนเพื่อป้ องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยคาดว่าภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2555 มีแนวโน้ม
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนด้านการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากวงเงินงบประมาณปี 2555
ในส่ วนงบลงทุนกว่า 2,500,000 ล้านบาท พบว่า ร้อยละ 75 ของงบลงทุนเป็ นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งสิ้ น
โดยคาดว่าการก่อสร้างภาครัฐจะให้ความสําคัญกับการลงทุนด้านการบริ หารจัดการนํ้า เพื่อป้ องกันความเสี ยหายจากอุทกภัย
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ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการบูรณะซ่ อมแซมและฟื้ นฟูโครงสร้ างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ ได้รับความ
เสี ยหายจากภาวะนํ้าท่วมในปี ที่ผา่ นมา
การก่อสร้างภาคเอกชน โดยเฉพาะการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรม นอกเหนื อจากการก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมและ
ปรับปรุ งอาคารสิ่ งปลูกสร้างที่ได้รับความเสี ยหายจากนํ้าท่วมแล้ว ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย คาดว่าการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรม
จะเน้นหนักไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วน หลังจากที่หยุดชะงักไปเนื่องจากผลกระทบของเหตุภยั พิบตั ิในประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่ งคาดว่าการลงทุนเพื่อขยายการกําลังผลิตจะเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้ าเอกชน โดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก (SPP) มีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและต่อเนื่ อง ทั้งการก่อสร้างเพื่อสอดรับกับ
แผนการขยายโรงไฟฟ้ าใหม่ตาม PDP 2010 และเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณา
ถึงเหตุการณ์อุบตั ิภยั ธรรมชาติกรณี โรงไฟฟ้ าพลังงานนิ วเคลียร์ ของประเทศญี่ปุ่นนั้น ทําให้ความเป็ นไปได้ในการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ภายในประเทศยังไม่มีความชัดเจนในระยะเวลาอันใกล้น้ ี
นอกจากนี้ การก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน อาทิ การผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล มี
แนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้ น เพื่อรองรั บยุทธศาสตร์ พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (Renewable Energy
Development Plan: REDP) ระยะเวลา 15 ปี (2551 – 2565) โดยมีเป้ าหมายเพื่อลดปริ มาณการนําเข้านํ้ามันดิบจาก
ต่างประเทศ และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสถียรภาพให้กบั ผลผลิตทางการเกษตร โดยตั้งเป้ าหมายปริ มาณการผลิต/การใช้เอ
ทานอลในปี 2555 – 2559 เฉลี่ยวันละ 6.20 ล้านลิตร และในปี 2560-2565 เฉลี่ยวันละ 9.00 ล้านลิตร ขณะที่ปริ มาณการผลิต/
การใช้ไบโอดีเซล เป้ าหมายเฉลี่ยวันละ 3.64 ล้านลิตร ในปี 2555 – 2559 และเฉลี่ยวันละ 4.50 ล้านลิตร ในปี 2560-2565
สถานการณ์ตลาดเอทานอลในปี 2555 มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น สาเหตุมาจากการยกเลิกการใช้น้ าํ มันเบนซิ น
91 ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ 1 ตุลาคม 2555 และนโยบายเรี ยกเก็บเงินเข้ากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงอีกครั้ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 16 มกราคม 2555 ส่ งผลให้ความต้องการใช้เอทานอลเพื่อผลิ ตเป็ นแก๊สโซฮอล์เพิ่มมากขึ้ น โดยคาดการณ์
ปริ มาณความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศจะอยูท่ ี่ระดับ 1.8 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่ งอยูท่ ี่ระดับ 1.3
ล้านลิตรต่อวัน ในขณะที่กาํ ลังการผลิตเอทานอลรวมในประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็ น 4.3 ล้านลิตรต่อวัน เนื่องจากจะมีโรงานเอทา
นอลใหม่ เ ปิ ดดํา เนิ น การอี ก 5 โรง อย่า งไร ก็ ต าม ปริ มาณการผลิ ต จริ งนั้น ยัง คงขึ้ น อยู่กับ ปริ มาณความต้อ งการ
ภายในประเทศและราคาวัตถุดิบเป็ นหลัก โดยผลผลิตเอทานอลบางส่ วนจะจัดเก็บเป็ นสต็อกของผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการ
นํ้ามัน ส่ วนที่เหลือจะผลักดันเพื่อการส่ งออกไปต่างประเทศ ซึ่ งตลาดที่น่าสนใจ ได้แก่ ตลาดในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศอาเซี ยน เนื่ องจากประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านวัตถุดิบพืชพลังงาน จึงมีความได้เปรี ยบและมีศกั ยภาพใน
การเป็ นประเทศผูผ้ ลิตและส่ งออกเอทานอลในกลุ่มประเทศอาเซี ยน อีกทั้งการเปิ ดเสรี การค้าเอทานอลในระยะยาวจะเป็ น
กลไกหนึ่งที่จะทําให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลาง (Hub) การผลิตและการค้าเอทานอลในภูมิภาคนี้ได้ในอนาคตต่อไป
สถานการณ์ตลาดไบโอดีเซลในปี 2555 มี แนวโน้มปรั บตัวเพิ่มขึ้ น เป็ นผลมาจากมาตรการบังคับใช้ไบโอ
ดีเซล B5 ทัว่ ประเทศที่เริ่ มดําเนิ นการตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 ส่ งผลให้ความต้องการใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
โดยทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลในอนาคต ภาครัฐยังคงที่จะผลักดันการขยายการผลิตปาล์ม
นํ้ามัน เพื่อรองรับการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนการใช้น้ าํ มันดีเซล ดังนั้นภาคเอกชนจึงควรเร่ งผลักดันการ
พัฒนาคุ ณภาพนํ้ามันไบโอดี เซลและผลักดันการเพิ่มปริ มาณการใช้น้ าํ มันปาล์มในการผลิตไบโอดี เซลอย่างต่อเนื่ องใน
อนาคต โดยเร่ งผลักดันให้น้ าํ มันไบโอดีเซลที่มีการเพิ่มส่ วนผสมของไบโอดีเซล บี 100 (ไบโอดีเซลบริ สุทธิ์ ) สามารถผลิต
และจําหน่ ายได้ในเชิ งพาณิ ชย์ทวั่ ประเทศ และเร่ งปรั บปรุ งคุ ณภาพในการผลิ ตพลังงานทางเลื อก เพื่อให้สามารถผลิ ต
นํ้ามันไบโอดีเซลคุณภาพสูงและมีมูลค่าเพิ่มสูงได้
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างมีแนวโน้มขยายตัว แต่ยงั คงมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่ งผลต่อ
ทิศทางการตลาดของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาทิ ปั จจัยเสี่ ยงจากความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก ปั จจัยทางการเมืองที่อาจ
ส่ งผลต่อการดําเนิ นการโครงการก่อสร้างภาครัฐ ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล และความชัดเจนของ
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุนต่อความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดจากปั ญหาภัยพิบตั ิใน
อนาคตและความชัดเจนของมาตรการด้านการบริ หารจัดการนํ้าของรั ฐบาล ในขณะที่ ปัจจัยด้านต้นทุ นการก่ อสร้ างมี
แนวโน้มปรับตัวเพิม่ ขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งจากราคานํ้ามัน ราคาวัสดุก่อสร้าง และการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าตามนโยบาย
ของรัฐบาล (ปรับขึ้นเป็ น 300 บาท กําหนดใช้ในพื้นที่ 7 จังหวัด และจังหวัดอื่นๆ จะปรับขึ้นร้อยละ 39.5) รวมถึงการปรับ
โครงสร้ างภาษีนิติบุคคล สําหรั บประเด็นทางสิ่ งแวดล้อมและชุ มชน ยังคงเป็ นประเด็นสําคัญที่ ตอ้ งติดตาม ซึ่ งอาจเป็ น
ข้อจํากัดในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สาํ คัญที่จะสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต้นนํ้า ในอนาคต
ได้
3.2 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
กลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
1. การควบคุ มคุ ณภาพของงาน บริ ษทั ฯ มี นโยบายที่ จะควบคุมคุ ณภาพของงานให้มีคุณภาพเป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่กาํ หนด และ ดําเนินการส่ งงานให้ตรงตามกําหนดเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า
2. ชื่อเสี ยงและประสบการณ์ ของกลุ่มวิศวกรผู้บริหาร ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการบริ หารงานในธุ รกิจ
รั บเหมาก่ อสร้ างมายาวนาน โดยกลุ่มผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มี ความรู้ และประสบการณ์ การทํางาน
ภาคปฏิบตั ิในงานวิศวกรรมมากกว่า 20 ปี และมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ ทําให้
สามารถมีส่วนช่วยตรวจสอบดูแลการทํางานของวิศวกรระดับผูจ้ ดั การโครงการอีกต่อหนึ่ง
3. ผลงานในอดีต ด้วยคุณภาพของผลงานและบริ การในอดีตที่ได้รับมอบหมายในงานโครงการจํานวนมาก
ประกอบกับความสําเร็ จในการรั บเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้ างขนาดใหญ่ ทั้งในงานวางท่อส่ งก๊าซ
ธรรมชาติ และงานก่อสร้างโรงงานในอุตสาหรรมพลังงานและปิ โตรเคมี ในลักษณะ Turn-key และการ
ขยายธุ รกิจเข้าสู่ ธุรกิ จต่างประเทศ ทําให้ลูกค้าจํานวนมากให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ การกลับมาใช้
บริ การของบริ ษทั ฯ อีก รวมทั้งได้แนะนําต่อไปยังลูกค้าอื่น ๆ ด้วย
4. ความสามารถของบุคลากร บริ ษทั ฯ มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ดาํ เนินการอยูจ่ าํ นวนมากทํา
ให้สามารถให้บริ การกับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพที่ดี โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ
ไว้และสนับสนุนให้พนักงานมีการฝึ กอบรมอยูอ่ ย่างสมํ่าเสมอ
5. การร่ วมมือกับพันธมิตร เพื่อเสริ มศักยภาพในการรับงานจากกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เช่น การผนึกกําลังกับพันธมิตรผูเ้ ป็ นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านปิ โตรเคมี เพื่อเป็ นการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคา และการร่ วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศเพื่อขยายงานออกสู่
ต่างประเทศ
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3.3 กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
สําหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ
และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและ
ก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายส่ วนใหญ่จะเป็ นรัฐวิสาหกิจ ส่ วนราชการ และ
บริ ษทั เอกชนที่อยูใ่ นธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปิ โตรเคมี โรงไฟฟ้ า และบริ ษทั ที่มีฐานการผลิตอยูต่ าม
นิคมที่ท่อก๊าซสามารถเดินทางไปถึงได้ เช่น กลุ่มบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ที่ต้ งั อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด เป็ นต้น
ส่ วนบริ ษ ทั สหการวิศวกร จํากัด กลุ่ม ลูกค้าเป้ าหมายคื อ หน่ วยงานราชการของรั ฐ ซึ่ งให้บ ริ การประชาชน
ทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน เป็ นต้น รวมถึงบริ ษทั ภาคเอกชน
ในอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ พลังงาน และปิ โตรเคมี
3.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์
 บุคลากร
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจรับเหมาเป็ นหลัก ทําให้จาํ นวนบุคลากรที่ตอ้ งใช้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของโครงการที่
จะได้รับคัดเลือกจากการประกวดราคาในแต่ละครั้ง บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายในการจัดจ้างวิศวกรและพนักงานประจําในระดับ
ที่เหมาะสมกับประมาณการรายได้ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการจ้างพนักงานหรื อช่างเชื่ อมจํานวนมาก โดย
บริ ษทั ฯ จะจัดเตรี ยมกลุ่มพนักงานจํานวนหนึ่ ง (Standby Team) ซึ่ งรวมถึงช่างเชื่อมจํานวนหนึ่ งไว้ในกรณี ที่เกิดปั ญหา
ฉุกเฉิ นที่ทางพนักงานในแต่ละโครงการขาดไปชัว่ คราวเท่านั้น
จากการขยายตัวทางธุ รกิจอย่างรวดเร็ ว ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในช่วงปี 2553-2554 จึงได้มีการว่าจ้างพนักงาน
ประจําในส่ วนงานต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตําแหน่ งวิศวกรในสายงานการตลาด และปฏิบตั ิการ รวมถึงฝ่ าย
จัดซื้ อ เพื่อรองรับการบริ หารงานขนาดใหญ่ในมือ
 แหล่งเงินทุน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการใช้นโยบายการขอเงินทุนประเภทสิ นเชื่อโครงการ (Project Finance) จากสถาบัน
การเงิน เป็ นรายโครงการไป อีกทั้งในบางกรณี อาจใช้วิธีการร่ วมทุน เช่น กิจการร่ วมค้า เพื่อเข้าดําเนิ นงาน โดยร่ วมกับ
คู่สัญญาเพื่อร่ วมกันสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง
 ผู้รับเหมาช่ วง
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการจ้างผูร้ ับเหมาช่วงในงานบางส่ วนที่บริ ษทั ไม่มีความชํานาญ หรื อช่วงเวลาที่มี
ปริ มาณงานเกินกว่ากําลังคน โดยจะพิจารณาเลือกผูร้ ับเหมาช่วงจากความน่าเชื่อถือทางการเงิน ผลงานในอดีต และความ
พร้อมของบุคลากรและเครื่ องมือเครื่ องจักร ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะกําหนดรายละเอียดในการจ้างช่วงให้เหมือนหรื อ
ใกล้เคียงกับที่บริ ษทั ฯ ทํากับลูกค้า (Back-to-back) ทั้งในเรื่ องการส่ งมอบ การรับประกันคุณภาพ การตรวจรับงาน และ
ค่าปรับ เป็ นต้น โดยการได้มาซึ่ งบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยในปี 2550 ช่วยเสริ มการทํางานของบริ ษทั ฯ ใน
ด้านงานโยธา ซึ่ งสหการวิศวกรมีความชํานาญ
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 เครื่องจักรและอุปกรณ์
บริ ษทั ฯ มี นโยบายที่ จะมี เครื่ องจักรและอุปกรณ์เป็ นของตนเองบางส่ วน เพื่อใช้ในการดําเนิ นงานก่อสร้าง
พื้นฐาน สําหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาํ เป็ นต่องานก่อสร้าง บริ ษทั ฯ จะทําการเช่าเพื่อนํามาใช้ในแต่ละโครงการ
ตามความต้องการ อีกทั้ง การที่สหการวิศวกรมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์สาํ หรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขุด รถแทรกเตอร์
เป็ นต้น ซึ่ งสามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่ งจะทําให้บริ ษทั ฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่ องจักรและอุปกรณ์
 วัตถุดบิ
โดยทัว่ ไป วัตถุดิบในการก่อสร้างของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
1.

วัสดุก่อสร้ างที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนส่ วนใหญ่เมื่อเที ยบกับมูลค่าของวัตถุดิบในการ
ก่อสร้างทั้งหมด เช่น ท่อ วาล์ว เป็ นต้น เนื่ องจากในธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างที่บริ ษทั ฯ ดําเนินงานอยู่ มักมี
การกําหนดรายละเอียดของวัสดุที่ใช้จากเจ้าของโครงการ ทําให้ในบางครั้ง บริ ษทั ฯ ต้องซื้ อวัสดุดงั กล่าว
จากตัวแทนจําหน่าย หรื อผูผ้ ลิตโดยตรง ซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั บริ ษทั ในประเทศไทยหรื อบริ ษทั ต่างประเทศ
แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว เจ้าของโครงการมักกําหนดรายละเอียดของวัสดุให้สามารถ
เลือกใช้สินค้าได้มากกว่าหนึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ฯ มักจะมีการต่อรองและขอการยืนยันราคาจากตัวแทน
จําหน่ายหรื อผูผ้ ลิตก่อนยืน่ ประกวดราคา และให้คงราคาดังกล่าวไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

2.

วัสดุก่อสร้ างทั่วไป ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยเมื่อเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น
ลวดเชื่อม อิฐ กระดาษทราย เป็ นต้น บริ ษทั ฯ จะมีการซื้ อวัสดุดงั กล่าวจากภายในประเทศ โดยอาจมีการ
ซื้ อตามบริ ษทั คู่คา้ ที่ ซ้ื อขายกันมาเป็ นประจํา หรื ออาจมี การซื้ อจากร้ านค้าตามหน้างานบ้างตามความ
จําเป็ น

3.5 งานทีอ่ ยู่ระหว่ างก่อสร้ างที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีงานที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ โดยสรุ ปดังนี้

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
TRC Engineering LLC
TRC & Al-Ghalbi LLC
มูลค่ างานทีอ่ ยู่ระหว่ างก่อสร้ างที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

จํานวน
โครงการ
13
1
3
1
18

มูลค่างานที่เหลือ
(ล้านบาท)
2,834.56
1,683.04
151.07*
22.15*
4,690.82

* หมายเหตุ ในที่น้ ี มูลค่างานที่เหลือของ TRC Engineering LLC และ TRC & Al-Ghalbi LLC คํานวณจากร้อยละ 70 และ 60 ของมูลค่า
งานที่เหลือทั้งหมดตามลําดับ ซึ่งเป็ นตามสัดส่ วนการถือหุน้ ของ TRC International Limited ในแต่ละบริ ษทั
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

- บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ

ลักษณะ
ของการ
รับเหมา(1)

ชื่อผู้ว่าจ้ าง

หน่ วยธุรกิจรับเหมาก่ อสร้ างในงานวางระบบท่ อ
E,P,C บริ ษทั กัลฟ์ เจพี จํากัด
1. โครงการเดินท่อก๊าซ
ธรรมชาติไปยังโครงการ
IPP ของกลุ่มบริ ษทั กัลฟ์ เจ
พี จํากัด (มูลค่างาน 1,185
ล้านบาท และ 16.345 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ)
2. PTTAR-IRPC
E,P,C บริ ษทั ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
Multiproduct Pipeline
3.-8. โครงการเดินท่อก๊าซ
E,P,C บริ ษทั กัลฟ์ เจพี จํากัด
ธรรมชาติไปยังโครงการ
SPP 7 โครงการของกลุ่ม
บริ ษทั กัลฟ์ เจพี จํากัด
(รวม 6 สัญญา มูลค่ารวม
831 ล้านบาท และ 4.745
ล้านเหรี ยญสหรัฐ)
9. โครงการก่อสร้างวางท่อ
E,P,C บริ ษทั ปตท. จําหน่ายก๊าซ
ส่ งก๊าซธรรมชาติชนิด
ธรรมชาติ จํากัด
HDPE ตามกําหนดการและ
อัตราจ้างเหมา
10. โครงการก่อสร้างวางท่อ
E,P,C บริ ษทั อมตะ จัดจําหน่ายก๊าซ
ส่ งก๊าซธรรมชาติชนิด
ธรรมชาติ จํากัด
HDPE ตามกําหนดการและ
อัตราจ้างเหมา
11. I1 and PTT Piperack
E,P,C บริ ษทั โกลว์ เอสเอสพี3 จํากัด
Modification Project
12. TPP Piperack Extension
E,P,C - บริ ษทั บางกอกอินดัสเทรี ยล
(State#1)
แก๊ส จํากัด
- บริ ษทั ไทยอินดัสเทรี ยลแก๊ส
จํากัด (มหาชน)
- บริ ษทั วินิไทย จํากัด (มหาชน)
รวม
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มูลค่ างาน
(ล้านบาท)

มูลค่ างาน
ทีเ่ หลือ
ระยะเวลาของ
โดยประมาณ
โครงการ
(ล้านบาท)

1,696.96

1,528.83(2)

ต.ค.54-มิ.ย.56

722.50

614.13

ก.ค.54-ธ.ค.55

987.86

482.00(2)

ต.ค.53-ก.ย.56

144.00

136.80

พ.ย.54-ต.ค.56

58.00

55.10

พ.ย.54-ต.ค.56

23.08

14.00

พ.ย.54-มี.ค.55

15.71

2.61

ก.ย.54-ธ.ค.54

3,648.11

2,833.47

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554

ชื่อโครงการ

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ลักษณะ
ของการ
รับเหมา(1)

ชื่อผู้ว่าจ้ าง

มูลค่ างาน
(ล้านบาท)

หน่ วยธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่ อสร้ างโรงงานในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
Revamp Onshore
E,P,C บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
273.59
Compressor Station No.1
รวม
273.59
รวมงานในมือทั้งสิ้น 13 โครงการ
3,921.70

มูลค่ างาน
ทีเ่ หลือ
ระยะเวลาของ
โดยประมาณ
โครงการ
(ล้านบาท)
1.09

ส.ค.52-ก.ย.55

1.09
2,834.56

- บริษัท สหการวิศวกร จํากัด
ชื่อโครงการ

ลักษณะ
ของการ
รับเหมา(1)

ชื่อผู้ว่าจ้ าง

E,P,C บริ ษทั อุบล ไบโอ เอธานอล
โครงการอุบล เอธานอล
จํากัด
งานรับเหมาก่อสร้าง
โรงงานผลิตเอทานอล
กําลังผลิต 400,000 ลิตร
ต่อวัน
รวมงานในมือทั้งสิ้น 1 โครงการ

มูลค่ างาน
(ล้านบาท)
2,465.28

2,465.28

มูลค่ างาน
ทีเ่ หลือ
ระยะเวลาของ
โดยประมาณ
โครงการ
(ล้านบาท)
1,683.04 เม.ย.54-ต.ค.55

1,683.04

- TRC & Al-Ghalbi LLC (สาธารณรัฐสุ ลต่ านโอมาน)
ชื่อโครงการ

ลักษณะ
ของการ
รับเหมา(1)

ชื่อผู้ว่าจ้ าง

E,P,C Petrogas Rima LLC
Construction of Flow
สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน
Lines Rima Satellites
Small Fields (มูลค่างาน
ประมาณ 9.7 ล้าน
โอมานเรี ยล)
รวมงานในมือทั้งสิ้น 1 โครงการ
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มูลค่ างาน
(ล้านบาท)
724.27

724.27

มูลค่ างาน
ทีเ่ หลือ
ระยะเวลาของ
โดยประมาณ
โครงการ
(3)
(ล้านบาท)
36.91
พ.ค.52-พ.ค.55

36.91
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

- TRC Engineering LLC (สาธารณรัฐสุ ลต่ านโอมาน)
ชื่อโครงการ

ลักษณะ
ของการ
รับเหมา(1)

ชื่อผู้ว่าจ้ าง

E,P,C PTTEP Oman Company
1. Pipe Line Project
Limited
(มูลค่างานประมาณ 1.55
ล้านโอมานเรี ยล)
C
Attila Dogan Seeh Al Sarya
2. HDPE Installation for
LLC
flow Line and Pipe Line
Shams-16 Munhamir-1&2
flow Line and Munhamir
Crude Export (มูลค่างาน
ประมาณ 0.87 ล้าน
โอมานเรี ยล)
P,C
German Cathodics Protection
3. Well Casing Cathodics
GmBH
Protection (มูลค่างาน
ประมาณ 0.67 ล้าน
โอมานเรี ยล)
รวมงานในมือทั้งสิ้น 3 โครงการ

มูลค่ างาน
(ล้านบาท)
122.57

มูลค่ างาน
ทีเ่ หลือ
ระยะเวลาของ
โดยประมาณ
โครงการ
(3)
(ล้านบาท)
101.62
ส.ค.54 -ธ.ค.55

68.89

68.66

เม.ย.54-เม.ย.57

52.87

45.54

เม.ย.54-พ.ค.55

244.33

215.82

หมายเหตุ:
(1)

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

มูลค่างานที่เหลือของโครงการของกลุ่มบริ ษทั กัลฟ์ เจพี จํากัด คํานวณเป็ นเงินบาทที่อตั ราแลกเปลี่ยน 31.4525 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
(3) มูลค่างานที่เหลือของโครงการของบริ ษทั ย่อยที่สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน คํานวณเป็ นเงินบาทที่อตั ราแลกเปลี่ยน 79.2053 บาท ต่อ 1โอมานเรี ยล
(2)
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

4. การวิจัยและพัฒนา
“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

5.1 สิ นทรัพย์ ถาวรหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีทรัพย์สินถาวรที่สาํ คัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
รายการสินทรัพย์

ลักษณะกรรมสิทธิ์

บริษัทฯ
สหการวิศวกร

1.ที่ดิน
2. อาคาร
3. ส่วนปรับปรุงอาคาร
4. เครื่ องใช้ สํานักงาน
5.ยานพาหนะ
4. เครื่ องมือช่าง และ เครื่ องจักร
5.งานระหว่างก่อสร้ าง
หัก ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ น
รวมต้ นทุนสินทรัพย์
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
หัก ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ น
รวมมูลค่ าทางบัญชี-สุทธิ

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เช่าซื ้อ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

12,888
20,352
6,328
24,634
23,509
1,762
49,831
139,304
68,523
70,781
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1,591
3,031
4,888
1,065
62,276
72,851
56,433
16,417

บริษัทย่ อย
TRC Engineering TRC & Al-Ghalbi
917
7,668
6,995
15,579
1,788
70
13,721

23,160
5,012
1,580
9,180
8,212
47,144
26,860
3,328
16,956

รวม
14,478
43,512
6,328
33,594
37,646
2,827
128,282
8,212
274,878
153,603
3,398
117,876
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

5.2 สรุปสาระสํ าคัญของสั ญญาทีส่ ํ าคัญในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
1. บริษัท นํา้ มันปิ โตรเลียมไทย จํากัด (สําหรับพื้นที่สาํ นักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตั้งอยูท่ ี่ช้ นั 14
อาคารทีพีแอนด์ที ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
พื้นที่เช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า
อัตราค่าบริ การ
(บ.ต่อเดือน)
(บ.ต่อเดือน)
สนญ.บริ ษทั ฯ 774 ตรม.
1 ก.ค.50- 30มิ.ย.53
82,044
123,066
1 ก.ค.53 – 30 มิ.ย.56
89,784
134,676
สนญ.สหการ 214 ตรม.
1 ก.ย.50 – 30 มิ.ย.53
22,684
34,026
1 ก.ค.53 – 30 มิ.ย.56
24,824
37,236
2. นายประเทือง ผลบุญ ทีด่ นิ ว่ างเปล่ า เพื่อใช้เก็บวัสดุ เครื่ องมือ และเครื่ องใช้ในการก่อสร้าง พื้นที่ 5 ไร่ ที่ดิน
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 4 ตําบลมาบข่า อําเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง ระยะเวลาเช่า 1 ส.ค.48 – 31 ก.ค.50 ค่าเช่า 10,526 บาทต่อเดือน
และมีการต่ออายุสัญญาเช่า ดังนี้
1. ต่ออีก 3 ปี ระยะเวลาเช่า 1 ส.ค.50 – 31 ก.ค.53 ค่าเช่า 15,789.47 บาทต่อเดือน
2. ต่ออีก 5 ปี ระยะเวลาเช่า 1 ส.ค.53 – 31 ก.ค.58 ค่าเช่า 21,052.63 บาทต่อเดือนในระยะ 2 ปี (1 ส.ค.53 – 31 ก.ค.
55) เมื่อครบ 2 ปี แล้วอัตราเช่าจะตกลงกันอีกครั้งสําหรับระยะเวลาเช่าที่เหลือ
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

6. โครงการในอนาคต
“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางด้านกฏหมายที่ สําคัญในช่วง 3 ปี ที่ ผ่านมา ที่ มีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรั พย์ของ
บริ ษทั ฯ ที่มีจาํ นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
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8. โครงสร้ างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ ของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 337,699,934 บาท ทุนเรี ยกชําระแล้ว 333,558,339 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 333,558,339 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
8.1.1

หุ้นประเภทอืน่ ทีม่ สี ิ ทธิหรือเงื่อนไขแตกต่ างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มี-

8.1.2

หลักทรัพย์ ประเภทอืน่

ในปี 2552 – 2553 บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิในการซื้ อหุน้ ให้แก่กรรมการและพนักงาน ตาม
โครงการ ESOP รายละเอียดปรากฏดังหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร” หัวข้อย่อย “ค่าตอบแทนอื่น ๆ” ใน
หน้า 55
8.1.3

ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
-ไม่มี-
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

8.2 โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
8.2.1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ถือหุ้นทีถ่ ือหุ้นสู งสุ ด 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2554

ชื่อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด(1)
นางไพจิตร รัตนานนท์(1)
Samlee Corporation
CITYBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD
UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT
SEG
QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C
CLIENT
Rotary Trel Pte Ltd.
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นายภาสิ ต ลี้สกุล(2)
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอรรี่ จํากัด
นายณรงค์เกียรติ จิระเกียรติ์

จํานวนหุ้น
47,571,427
21,124,999
41,142,857
15,141,600

13,495,200
9,642,857
9,462,002
5,056,185
4,600,200
4,078,500
171,315,827
333,558,339

จํานวนหุ้นทีอ่ อกและชําระแล้วทั้งหมด

ร้ อยละ
14.26
6.33
12.33
4.54
4.05
2.89
2.84
1.52
1.38
1.22
51.36
100.00

หมายเหตุ:
(1) กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์ ประกอบด้วยนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ และบริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด ที่นาง
ไพจิตร รัตนานนท์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
(2) นายภาสิ ต ลี้สกุล เป็ นบุตรนายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ

8.3 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
8.3.1

นโยบายของบริษัทฯ

บริ ษทั ฯ มี นโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลในอัตราประมาณร้ อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษีและ
สํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กบั แผนการลงทุ น
ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่การดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้น เช่น ใช้เป็ นทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู้ ใช้เป็ นเงินลงทุนเพื่อขยายธุ รกิจของบริ ษทั ฯ หรื อกรณี มี
การเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ ในอนาคต โดยให้อาํ นาจคณะกรรมการของ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่ งคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ ได้แสดงในหัวข้อ 8. “คําอธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานปี 2554” หัวข้อย่อย “อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ ” หน้า 92
8.3.2

นโยบายของบริษัทย่อย
-ไม่มี-
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9. การจัดการ

9.1 โครงสร้ างองค์ กร
แผนผังองค์กรของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
(นายสมัย ลี้สกุล)

คณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
(นายไพฑูรย์ โกสี ยรักษ์วงศ์)

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ
(รักษาการโดย
นายไพฑูรย์ โกสี ยรักษ์วงศ์)

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
สายงานปฏิบตั ิการ
(นายศักดา ตันติวฒั นกูล)

ผูอ้ าํ นวยการสายงาน
การตลาด
(รักษาการโดย
นายสมัย ลี้สกุล)

ผูอ้ าํ นวยการสายงาน
บริ หารองค์กร
(นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์)

ผูอ้ าํ นวยการสายงาน
พัฒนาโครงการ
และการลงทุน (รักษาการโดย
นายภาสิ ต ลี้สกุล*)

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
สายงานปฏิบตั ิการ
(นายเชวง รี ศรี กิตต์)

* หมายเหตุ: นายภาสิ ต ลี้สกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูอ้ าํ นวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุนในเดือนมีนาคม 2555
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9.2 โครงสร้ างการจัดการ
ในปี 2554 โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริ ห ารซึ่ งทํา หน้า ที่
คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
9.2.1

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้
1. นางไพจิตร รัตนานนท์
ประธานกรรมการ - ตัวแทนจากบริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
2. รศ.นพ.กําจร ตติยกวี
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. พล.ต.ท.จรัมพร สุ ระมณี
กรรมการอิสระ
6. นายอรุ ณ จิรชวาลา
กรรมการอิสระ
7. นายสมัย ลี้สกุล
กรรมการ
8. นายไพฑูรย์ โกสี ยรักษ์วงศ์
กรรมการ
9. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการ
โดยมีนางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม เป็ นเลขานุการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จํากัด ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้
1. นายสมัย ลี้สกุล
ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ โกสี ยรักษ์วงศ์
กรรมการ
3. นายกนิษฐ์ชนม์ ลี้สกุล
กรรมการ
4. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการ
5. นายเชวง รี ศรี กิตต์
กรรมการ
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
- บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลี้สกุล นายไพฑูรย์ โกสี ยรักษ์วงศ์ นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองในสี่
คนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
- บริษัท สหการวิศวกร จํากัด
นายสมัย ลี้สกุล นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์ นายไพฑูรย์ โกสี ยรักษ์วงศ์ นายกนิษฐ์ชนม์ ลี้สกุล กรรมการสองในสี่
คนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
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ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดงั นี้
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้น
แต่ในเรื่ องที่ ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนการดําเนิ นการ เช่น เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ ง
ได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และการซื้ อ
หรื อขายสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการ
อื่น ๆ กําหนด เป็ นต้น
2. กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ฯ
3. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และการกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนิ นการ
ให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสู งสุ ดแก่ผถู้ ือหุ น้ และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ยกเว้นนโยบายหรื อการดําเนินงานที่ตอ้ งได้รับความ
เห็นชอบและอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. พิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีสาระสําคัญ เช่น แผนธุ รกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อํานาจการ
บริ หาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
5. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกําหนดค่าตอบแทนของฝ่ ายบริ หาร
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการ
ปฏิบตั ิงาน
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
การบริ หารการจัดการความเสี่ ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ
9. กําหนดข้อบังคับหรื อระเบียบภายในของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องต่าง ๆ
10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงาน
ของผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลุมเรื่ องสําคัญต่าง ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับ
กรรมการบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. อํา นาจในการดํา เนิ น การดัง ต่ อ ไปนี้ จะกระทํา ได้ก็ต่ อ เมื่ อ ได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ก่ อ น ทั้ง นี้
กําหนดให้ร ายการที่ ก รรมการหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัดแย้ง มี ส่ วนได้เสี ย หรื อ อาจมี ค วามขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้นไม่มีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
(ก) เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(ข) การทํารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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นอกจากนั้น ในกรณี ต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสี ยง
ข้างมากของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม และที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั ฯ
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สําคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรื อเลิกบริ ษทั ฯ
(ฉ) การอื่นใดที่กาํ หนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรื อ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงดังกล่าวข้างต้น
12. คณะกรรมการบริ ษทั อาจแต่งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่ งตามที่ เห็ นสมควรให้เป็ นคณะกรรมการบริ หาร เพื่อ
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ การมอบอํานาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอํานาจที่ทาํ ให้กรรมการบริ หาร
สามารถอนุ ม ัติ ร ายการที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง มี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทํากับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งกําหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญของ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้
1. รศ.นพ.กําจร ตติยกวี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร

กรรมการตรวจสอบ

3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวศริ นทร์ทิพย์ เหล่ามหาเมฆ ผูต้ รวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 2 ปี เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรรมการตรวจสอบชุดปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี
2548
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ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง การประชุม องค์ประชุม ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบ ได้ถกู เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี้
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้
สอบบัญ ชี ภ ายนอก และผู้บริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบจัด ทํา รายงานทางการเงิ น ทั้ง รายไตรมาสและประจํา ปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูสอบบั
้
ญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็ น
และเป็ นเรื่ องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ก็ได้
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย
ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการให้บริ ษ ทั ปฏิ บ ัติต ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ชอบด้ว ย เช่ น
ทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงินและการบริ หารความเสี่ ยง ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผูบริ
้ หาร ทบทวนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตอ้ งเสนอต่อสาธารณชนตามที่
กฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้น
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริ ษทั
7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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7.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.7 ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
7.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผูถื้ อหุน้ และผูลงทุ
้ นทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8. รายงานกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ท ํา อย่ างเป็ นประจํา เพื่ อ คณะกรรมการบริ ษัท จะได้ทราบถึ ง กิ จ กรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่ อง
ต่างๆ ไว้ อย่างชัดเจน
8.2 รายงานเกี่ ยวกับความเห็ นต่อรายงานทางการเงิ น การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน
8.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ควรทราบ
9. ในการปฏิ บ ัติห น้า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อ มี ข อ้ สงสั ย ว่า มี ร ายการ หรื อ การกระทํา
ดัง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบอย่า งมี นัย สํา คัญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่อ ดํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข ภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.2 ข้อสงสัย หรื อสันนิ ษฐานว่าอาจมีการทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องสําคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน
9.3 ข อสงสั ย ว่าอาจมี ก ารฝ่ าฝื นกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานตอคณะกรรมการบริ ษทั ถึงสิ่ งที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะ
การเงิน และผลการดําเนิ นงาน และได้มีการหารื อร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษทั และผูบริ
้ หารแล้วว่าต้อง
ดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข เมื่อครบกําหนดเวลาที่กาํ หนดไว้รวมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการ
เพิกเฉยต่อการดําเนิ นการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจ
รายงานสิ่ งที่พบดังกล่าวต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้
10. ในกรณี ที่ ผูส้ อบบัญ ชี พบพฤติ ก ารณ์ อ นั ควรสงสั ย ว่า กรรมการ ผูจ้ ัด การ หรื อ บุ ค คลซึ่ งรั บ ผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ได้กระทําความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติการณ์ดงั กล่าว
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั รับทราบ และเพื่อดําเนิ นการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกั ช้า และให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชีทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี พฤติการณ์
อันควรสงสัยที่ตอ้ งแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซ่ ึ งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติการณ์น้ นั ให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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11. ให้มีอาํ นาจเชิ ญกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าหน่ วยงาน หรื อพนักงานของบริ ษทั หารื อ หรื อตอบคําถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
12. พิจารณาทบทวนขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรั บผิดชอบ และประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี
13. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ตามที่จาํ เป็ นหรื อเห็นสมควร
9.2.3

คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนและสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
และผูบ้ ริ หาร จํานวนรวม 5 ท่าน ดังนี้
1. รศ.นพ.กําจร ตติยกวี

กรรมการอิสระ เป็ นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร

กรรมการอิสระ เป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ เป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

4. พล.ต.ท.จรัมพร สุ ระมณี

กรรมการอิสระ เป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

5. นายสมัย ลี้สกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนและสรรหา มีดงั นี้
1. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
1.1 พิจารณารู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การว่ามีความเหมาะสมกับผลงาน เที ยบเคียงได้กบั บริ ษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และมีความเป็ นธรรม
1.2 ร่ วมกําหนดเกณฑ์การประเมิ นผลประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อนําเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.3 พิจารณากําหนดกรอบและงบประมาณในการขึ้นเงินเดือน และโบนัสประจําปี ในภาพรวมของบริ ษทั ฯ
1.4 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจําทุกปี
1.5 ค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และกรรมการผูจ้ ัดการ และนําเสนอ
ค่าตอบแทนที่กาํ หนดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้อนุมตั ิค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ส่ วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องนําเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
1.6 กรณี ที่มีการเสนอขายหลักทรั พย์ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน
(ESOP) จะต้องร่ วมกําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และเป็ นธรรมต่อทั้งพนักงาน และผูถ้ ือหุ ้น
และพิจารณาความเหมาะสม และให้ความเห็นชอบสําหรับกรณี ที่มีการจัดสรรให้กรรมการเกินกว่า
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ร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่จะจัดสรร โดยต้องไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและสรรหาได้รับ
จัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5
2. ด้านการสรรหากรรมการ
2.1 กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา โดยการพิจารณาความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริ ษทั สามารถอุทิศเวลาการทํางานให้บริ ษทั
2.2 สรรหา และเสนอชื่ อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่ งให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อเสนอชื่ อให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหายังมี หน้าที่ ในการดําเนิ นการเรื่ องอื่ นใด ที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตามความจําเป็ น หรื อเห็นสมควร
9.2.4

คณะกรรมการบริหาร (ทําหน้ าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หาร จํานวน 6 ท่าน
ดังนี้
1. นายสมัย ลี้สกุล

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายไพฑูรย์ โกสี ยรักษ์วงศ์

กรรมการบริ หาร

3. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์

กรรมการบริ หาร

4. นายศักดา ตันติวฒั นกูล

กรรมการบริ หาร

5. นายเชวง รี ศรี กิตต์

กรรมการบริ หาร

6. นายภาสิ ต ลี้สกุล

กรรมการบริ หาร

ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดงั นี้
1. วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิ ศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้ างการบริ หารงานหลักในการดําเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุ นต่อสภาพเศรษฐกิ จและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
2. กําหนดแผนธุ รกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิ
3. ควบคุมดูแลการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายธุ รกิจ แผนธุ รกิจ และกลยุทธ์ทางธุ รกิจที่
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิแล้ว
4. พิจารณาการเข้าทําสัญญาเกี่ยวกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้ อทรัพย์สินหรื อทําให้ได้มาซึ่ ง
สิ ทธิเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริ ษทั ฯ ตลอดจนการกําหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทําสัญญา
ดังกล่าว
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5. อนุ มตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั แล้วหรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
6. ดําเนิ นการจัดทําธุ รกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิ ดบัญชี การให้กยู้ มื การกูย้ มื การจัดหาวงเงิน
สิ นเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จํานํา จํานอง คํ้าประกัน และการอื่น ๆ รวมถึงการซื้ อขายและจดทะเบียน
กรรมสิ ทธิ์ ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งต้องผ่านการอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย
7. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริ ษทั ฯ และการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล หรื อเงินปั นผลประจําปี
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
8. พิ จ ารณาผลการดํา เนิ น งานของบริ ษัท ฯ ทุ ก ไตรมาส และเปรี ยบเที ย บกับ งบประมาณ เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั
9. มี อาํ นาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิ กจ้าง กําหนดอัตราค่าจ้าง ให้บาํ เหน็ จรางวัล ปรั บขึ้ นเงิ นเดื อ น
ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร ตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขึ้นไป
10. ดําเนิ นการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนิ นการดังกล่าวข้างต้น หรื อตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ในแต่ละคราวไป
11. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริ ษทั ทันทีเมื่อตรวจพบหรื อสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริ ต มีการปฏิบตั ิที่ฝ่า
ฝื นกฎหมาย และมีการกระทําที่ผดิ ปกติอื่น
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารอาจมอบอํานาจช่วงให้พนักงานระดับบริ หารของบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจอนุมตั ิทางการเงิน
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อหลายเรื่ องตามที่คณะกรรมการบริ หารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้
อนึ่ ง การอนุ มตั ิรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริ หาร
หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุ มตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย
หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด หรื อตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนด) ทํากับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
(ถ้ามี)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารได้
ตามที่จาํ เป็ นหรื อเห็นสมควร
ตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการบริ หารได้ปฏิบตั ิหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง โดยมีการเชิญที่ปรึ กษาที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมการประเมินความเสี่ ยงตามความจําเป็ นและเหมาะสม อาทิ
เช่น ที่ปรึ กษาด้านการจัดซื้ อต่างประเทศ ที่ปรึ กษาที่มีประสบการณ์ดา้ นธุรกิจต่างประเทศ เป็ นต้น คณะกรรมการบริ หารได้
ทําหน้าที่กลัน่ กรองงานโครงการและการลงทุ น โดยจัดทําการวิเคราะห์ประเมิ นความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิดขึ้ นในด้านต่างๆ
รวมถึ งความคุ ม้ ค่าและโอกาสในความสําเร็ จของโครงการและการลงทุ น โดยยึดแนวทางหลักเกณฑ์เบื้ องต้นในการ
พิจารณาศักยภาพของการเข้าประมูลโครงการ และการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ก่อนนําเข้าสู่ ข้ นั ตอนการประเมินความ
เสี่ ยง (Risk Evaluation Process) ต่อไป โดยพิจารณาจาก 3 หลักเกณฑ์ ดังนี้
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1. ประเภทของโครงการ
 โครงการในต่างประเทศ
 โครงการที่บริ ษทั ฯ ไม่มีประสบการณ์หรื อความชํานาญมาก่อน
2. ขนาดของโครงการ โดยพิจารณาจากมูลค่าโครงการที่มากกว่าหรื อเท่ากับ 100 ล้านบาท
3. สถานที่ต้ งั ของโครงการ
 โครงการในพื้นที่มีความเสี่ ยงและอันตรายสูง
 โครงการที่อาจมีปัญหาด้านมวลชน
9.2.5

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 8 ท่าน ดังนี้
1. นายสมัย ลี้สกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และรักษาการผูอ้ าํ นวยการสายงานการตลาด

2. นายไพฑูรย์ โกสี ยรักษ์วงศ์

กรรมการผูจ้ ดั การ และรักษาการผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ
ในประเทศ

3. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์

ผูอ้ าํ นวยการสายงานบริ หารองค์กร

4. นายศักดา ตันติวฒั นกูล

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการในประเทศ

5. นายเชวง รี ศรี กิตต์

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการในประเทศ

6. นายภาสิ ต ลี้สกุล*

รักษาการผูอ้ าํ นวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน

7. นางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินองค์กร และเลขานุการบริ ษทั

8. นางสาวเรวดี อาจหาญ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

* หมายเหตุ: นายภาสิ ต ลี้สกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูอ้ าํ นวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุนในเดือนมีนาคม 2555

ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร มีดงั นี้
1. เป็ นผูส้ นับสนุ น และอํานวยการการทํางานของคณะกรรมการบริ ษ ทั ทั้งในด้านปฏิ บตั ิ การและ ด้านงาน
อํานวยการ นําเสนองานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูเ้ ชื่อมต่อระหว่างกรรมการบริ ษทั และพนักงาน
2. ดําเนินการวางระบบบริ หารงาน การผลิตสิ นค้าหรื อบริ การจนถึง การส่ งมอบงาน เช่น การตลาด งานประมูล
งานออกแบบ งานจัดซื้ อ การผลิตและการส่ งมอบ
3. รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเสี่ ยง และการจัดการ และนําเสนองบประมาณประจําปี ต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็ นไปตามกรอบ และแนวทางของ
งบประมาณ ภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบ ข้อบังคับ
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4. กํากับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิ ทธิ ภาพ และให้เป็ นไปตามอํานาจหน้าที่ที่กาํ หนดไว้ และ
เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับ
5. ดําเนิ นการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร และชุ มชนสัมพันธ์ เป้ าหมายขององค์กร รวมทั้งสิ นค้าและบริ การ
จะต้องได้รับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็ นที่ภาคภูมิใจของผูถ้ ือหุน้
6. ดําเนิ นการเรื่ องการจัดหาทุนเพื่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั วางแผนการจัดหาทุน แหล่งทุน กลยุทธ์การ
จัดหาทุน การจัดทําเอกสารการหาทุน และอื่นๆ
7. ดําเนินการเรื่ องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั จะมอบหมาย
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หารโดยตําแหน่ง
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ มีดงั นี้
1. กํากับดูแลและอนุมตั ิเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนิ นงานตามปกติของบริ ษทั ฯ และอาจมอบอํานาจให้ผบู้ ริ หาร หรื อ
บุคคลอื่นใดดําเนินการเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติประจําวันของบริ ษทั ฯ
2. เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
3. ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารได้มอบหมาย
4. มี อาํ นาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิ กจ้าง กําหนดอัตราค่าจ้าง ให้บาํ เหน็จรางวัล ปรั บขึ้ น เงิ นเดื อน
ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ในตําแหน่งตํ่ากว่าระดับผูบ้ ริ หาร ตลอดจนแต่งตั้ง
ตัวแทนฝ่ ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริ ษทั ฯ
5. มี อ าํ นาจอนุ ม ัติแ ละมอบอํานาจช่ วงอนุ ม ัติการเบิ กจ่ า ย เพื่อ การจัด ซื้ อ จัดจ้างซึ่ งทรั พย์สิ น และบริ การเพื่ อ
ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งอนุ มตั ิการดําเนิ นการทางการเงินเพื่อธุ รกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ตามกรอบที่
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารได้มีมติอนุมตั ิในหลักการไว้
6. มีอาํ นาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทํางานภายในองค์กร
7. มีอาํ นาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิ จการที่ เกี่ ยวข้องและเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
8. อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยอยูภ่ ายใต้กรอบงบประมาณ
ที่ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละปี
9. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ กรรมการผูจ้ ัด การจะอยู่ภายใต้การบังคับ บัญ ชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริ หาร และให้
กรรมการผูจ้ ดั การปฏิบตั ิตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริ หารกําหนดไว้
อนึ่ ง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ไม่มีอาํ นาจในการดําเนิ นการใด ๆ ในหรื อเกี่ยวกับรายการ
หรื อเรื่ องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความ
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ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด หรื อตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนด) ที่จะทําขึ้นกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย
การสรรหากรรมการ
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ จะกระทําโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหา
และพิจารณาคุณสมบัติของบุ คคลผูม้ ี คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานที่ ความเหมาะสม และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลําดับ (นําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
อนุ มตั ิ เฉพาะกรณี การเพิ่มจํานวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) โดยหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูอ้ อก
เสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
- กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็ นผูพ้ ิจารณาเบื้ องต้นถึงบุคคลที่ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือให้คาํ แนะนําที่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ จากนั้นนําเสนอต่อที่
คณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลําดับ (นําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิ เฉพาะ
กรณี การเพิ่มจํานวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
- คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
บริ ษทั ฯ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

1. ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 0.75* ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อ ย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยนับรวมการถือหุ ้นของผูเ้ กี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา
หรื อ ผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ มของบริ ษ ทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับตําแหน่ง
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชีซ่ ึ งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับตําแหน่ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผู้
ให้บริ การวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับตําแหน่ง
* หมายเหตุ: คุณสมบัติดา้ นการถือหุ น้ ของกรรมการอิสระเดิมกําหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 1 และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ได้อนุมตั ิให้แก้ไขการถือหุ น้
เป็ นไม่เกินร้อยละ 0.75
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9.3 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
9.3.1

ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน

(ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ
ปี 2554
รายชื่อกรรมการบริษัทฯ
1. นางไพจิตร รัตนานนท์
2. รศ.นพ.กําจร ตติยกวี
3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
4. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
5. พล.ต.ท.จรัมพร สุ ระมณี
6. นายอรุ ณ จิรชวาลา
7. นายสมัย ลี้สกุล
8. นายไพฑูรย์ โกสี ยรักษ์วงศ์
9. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
รวมค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2554
*หมายเหตุ

ค่ าตอบแทน
(ล้านบาท)
0.80
0.40
0.35
0.35
0.35
0.34
0.12
0.12
0.12
2.95

รูปแบบค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส(*)
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส(*)
ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส(*)
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส(*)
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส(*)
ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส(*)
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนรายเดือน

โบนัสในที่น้ ี หมายถึงโบนัสกรรมการสําหรับผลประกอบการปี 2554 ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2554 ให้จ่ายโบนัสกรรมการให้กบั ประธานกรรมการ 200,000 บาท และกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริ หาร
จํานวน 5 ท่าน ในอัตราท่านละ 100,000 บาท โดยโบนัสดังกล่าวได้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2554

(ข) ค่ าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ
ค่ าตอบแทน

ผูบ้ ริ หาร

จํานวนราย

8

(2)

ปี 2553
ค่ าตอบแทน
รวม
(ล้ านบาท)

รู ปแบบ
ค่ าตอบแทน

21.16

เงินเดือน และ
โบนัสปี 2552
ที่จ่ายปี 2553

(1)

จํานวนราย

7

ปี 2554
ค่ าตอบแทน
รวม
(ล้ านบาท)
20.29

รู ปแบบ
ค่ าตอบแทน
เงินเดือน และ
โบนัส(3)

หมายเหตุ:
(1) ค่าตอบแทนในที่น้ ี ไม่รวมผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน และผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินองค์กร
(2) รวมนายเจมส์ จอร์แดน เฟลมมิ่ง อดีตผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการต่างประเทศ ที่ลาออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2553
(3) โบนัสในที่น้ ีเป็ นโบนัสปี 2553 ที่จ่ายต้นปี 2554 และโบนัสของปี 2554 ที่จ่ายล่วงหน้าบางส่ วน (ในอัตรา 1 เดือน)
ในเดือนธันวาคม 2554 เพื่อช่วยเหลือพนักงานจากเหตุการณ์อุทกภัย
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9.3.2

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ

- กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัดมี การตั้งกองทุ นสํารองเลี้ยงชี พ ภายใต้การบริ หารงานของบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนทิสโก้ จํากัด ตั้งแต่ปี 2548 และ 2549 ตามลําดับ โดยมีการกันสํารองเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ในอัตราร้อยละ 3-7 และอัตราร้อยละ 2 ของอัตราค่าจ้างตามลําดับ
- ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (โครงการ ESOP)
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2551 ได้มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ตามโครงการ ESOP จํานวน 7,700,000
หน่วย อายุ 3 ปี ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท และราคาใช้สิทธิ 5.43 บาท (“TRC-WA1”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ น
แรงจูงใจและตอบแทน การปฏิบตั ิงานของกรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย และเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีความตั้งใจในการทํางาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่บริ ษทั ฯ อันจะส่ งผลทางอ้อมต่อประโยชน์โดยรวมของ
บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ อีกทั้งเพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ให้ทาํ งานกับบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย
ต่อไปในระยะยาวอันจะส่ งผลดีต่อการปฏิบตั ิงานและการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคต
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากราคาใช้สิทธิ ที่ได้รับอนุ มตั ิที่ 5.43 บาทนั้น สู งเกินกว่าราคาตลาดมาก ดังนั้น ที่
ประชุมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2552 ได้อนุมตั ิเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ ที่สะท้อนราคาตลาดปั จจุบนั ณ ขณะนั้น
เป็ นที่ราคา 2.01 บาท โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวได้ออกเสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด รวม 35 คน เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2552 และสามารถใช้สิทธิ ได้ทุกวันที่ 30 ของทุกสิ้ นไตร
มาส การใช้สิทธิครั้งแรกกําหนดเป็ นวันที่ 30 กันยายน 2553
ในเดือนสิ งหาคม ปี 2553 มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามโครงการ ESOP ทดแทนกรรมการและ
พนักงานที่ลาออกไป 4 คน ทําให้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จดั สรรคงเหลือ 8,000 หน่วย (ลดลงจากที่จดั สรรเดิม 7,700,000
หน่วยเป็ น 7,692,000 หน่วย)
ในระหว่างปี 2553 ถึง 2554 กรรมการของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่ได้รับสิ ทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตาม
โครงการ ESOP มีการใช้สิทธิรวม 6 ครั้ง ดังนี้
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(หน่วย: หน่วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ปี 2553
ปี 2554
ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
(1)
การใช้สิทธิครั้งที่ 1-2(1) การใช้สิทธิครั้งที่ 3-6
ที่ได้รับจัดสรร
นางไพจิตร รัตนานนท์
200,000
50,000
100,000
รศ.นพ.กําจร ตติยกวี
200,000
50,000
100,000
รศ.พิเศษ เสตเสถียร
200,000
50,000
100,000
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
200,000
50,000
100,000
พล.ต.ท.จรัมพร สุ ระมณี
200,000
50,000
100,000
นายสมัย ลี้สกุล
200,000
50,000
25,000
นายไพฑูรย์ โกสี ยรักษ์วงศ์
200,000
50,000
100,000
นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
200,000
50,000
100,000
(2)
ไม่ได้ เป็ นกรรมการแล้ ว
นายสิ งหรัตน์ เจริ ญวงศา
200,000
50,000
ยังไม่ได้ เป็ นกรรมการ
นายกนิษฐ์ชนม์ ลี้สกุล(3)
200,000
100,000
(4)
นายเชวง รี ศรี กิตต์
234,000
58,500
87,750
รวม
2,234,000
508,500
912,750
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จดั สรรจริ ง
7,692,000
1,683,000
2,825,750
สัดส่ วนที่จดั สรรให้กรรมการในแต่
29.04%
30.21%
32.30%
ละปี
หมายเหตุ:
(1) หุน้ เพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 และ 6 ได้รับการจดทะเบียนเพิ่มทุนข้ามปี เนื่องจากวันใช้สิทธิเป็ น
วันที่ 30 ธันวาคม 2553 และ 2554 ตามลําดับ
ชื่อกรรมการของบริ ษทั ฯ
และสหการวิศวกร

(2) นายสิ งหรัตน์ เจริ ญวงศาลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัดในปี 2554
(3) นายกนิษฐ์ชนม์ ลี้สกุลเป็ นกรรมการบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัดในปี 2554
(4) นายเชวง รี ศรี กิตต์เป็ นกรรมการบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัดในปี 2552
9.4 การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่า การกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความสําคัญ และเป็ นสิ่ งที่เพิ่มมูลค่า และส่ งเสริ มการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนของกิจการ บริ ษทั ฯ จึงได้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมธุ รกิจขึ้นอย่างเป็ นลายลักษณ์เปิ ดเผย
ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และได้ผนวกเป็ นเอกสารส่ วนหนึ่งของข้อบังคับในการทํางานให้กบั พนักงาน
บริ ษทั ฯ ได้รับผลประเมินการกํากับดูแลกิจการ ประจําปี 2554 ที่ประเมินโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83 (ระดับ “ดีมาก”) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริ ษทั จดทะเบียนโดยรวมที่ร้อยละ 77
บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิที่เป็ นไปตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ดังนี้
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1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้น และอํานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกันทั้งในการเข้า
ร่ วมประชุม การได้รับสารสนเทศ และการใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ และสนับสนุนให้
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างพร้อมเพรี ยงกัน
ในปี 2554 บริ ษทั ฯ ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2554 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 และในระหว่าง
ปี ไม่มีการเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ ได้มีการปฏิบตั ิที่เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
 ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ช่วงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ เสนอวาระการ
ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2554 และเสนอชื่ อผูท้ ี่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็ นกรรมการ เป็ นการ
ล่วงหน้าก่อนที่คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาบรรจุวาระการประชุม โดยกําหนดสัดส่ วนการถือหุ น้ ของ
ผูถ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์จะเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมว่าต้องถือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 150,000 หุ ้น หรื อ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.045 ของหุ น้ ที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็
ได้ โดยเผยแพร่ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ก่อนวันประชุมคณะกรรมการที่ได้จดั ขึ้นเมื่ อวันที่ 17
มีนาคม 2554 เพื่อมีมติเรื่ องการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2554
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มีโอกาสศึกษาหนังสื อเชิญประชุมเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ในวันที่ 25
มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯ ได้นาํ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2554 และเอกสารประกอบที่มี
รายละเอียดครบถ้วนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (ยกเว้นรายงานประจําปี 2553 ซึ่ งได้เปิ ดเผยในเว็บไซต์
ภายหลัง) เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และได้แจ้งให้นกั ลงทุนและผูถ้ ือหุ น้ รับทราบการเปิ ดเผยดังกล่าว
ผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฯ ได้ส่งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผถู้ ือหุ น้ รับทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และได้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ 3 วัน
ติ ดต่อ กัน โดยดําเนิ นการก่ อ นวันประชุ ม ไม่น้อยกว่า 3 วัน และในแต่ ละวาระจะมี ค วามเห็ น ของ
คณะกรรมการประกอบ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณาของผูถ้ ือหุน้
 วันประชุ มผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นปี 2554 มีกรรมการเข้าร่ วมประชุม 7 ท่าน (จากกรรมการทั้งสิ้ น 9 ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้ร่วมประชุมคือ รศ.นพ.กําจร ตติยกวี ประธานกรรมการตรวจสอบ และพล.ต.ท.จรัมพร
สุ ระมณี กรรมการอิสระ (ทั้งสองท่านลาการประชุ มเนื่ องจากมีภารกิจเร่ งด่วน) โดยประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด) และตัวแทนของผูส้ อบบัญชีได้เข้าร่ วมการประชุมด้วย ก่อน
เริ่ มการประชุม ประธานที่ประชุมได้มีแนะนํากรรมการ และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯให้ที่ประชุมรับทราบ
และแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผถู้ ือหุ ้นทราบ รวมทั้งได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสี ยงด้วยบัตร
ลงคะแนนเสี ยงสําหรับวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ และวาระอื่นเฉพาะกรณี
ที่มีผถู ้ ือหุน้ ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสี ยง
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การดําเนิ นการประชุมเป็ นไปตามลําดับวาระในหนังสื อเชิ ญประชุ ม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่น ๆ ที่
ไม่ได้ระบุในหนังสื อเชิญประชุม และประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรื อตั้งคําถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ
 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาํ คัญ และผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ แยก
เป็ นเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสี ยง ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบได้
และได้ส่งรายงานการประชุ มให้ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนบริ ษทั มหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ซึ่ งอยูภ่ ายในกรอบเวลาที่กาํ หนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่ รายงานการ
ประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ วีดีทศั น์แสดงภาพ และเสี ยงของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2554
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการปฏิบตั ิดงั นี้
- เปิ ดช่ อ งทางให้ผูถ้ ื อ หุ ้น สามารถเพิ่ม วาระการประชุ ม และเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่อ เป็ นกรรมการเป็ นการ
ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมกรรมการ ดังรายละเอียดที่ได้เปิ ดเผยในข้อ 1. สิ ทธิ ผถู้ ือหุ น้ โดยคณะกรรมการ
จะเป็ นผูพ้ ิจารณาที่จะเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป และสําหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ใช้สิทธิในการออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายคน ทีละคน เพื่อให้ผถู้ ือหุ น้ มีสิทธิ ที่จะ
เลือกกรรมการที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ให้ผถู้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนสําหรับ
วาระเลือกตั้งกรรมการ เพื่อเก็บเป็ นหลักฐาน
- เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยง
ลงมติแทน และมีการเสนอให้ผถู้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อประธาน
กรรมการ หรื อกรรมการผูจ้ ดั การเข้าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสี ยงแทน และยังสามารถส่ งหนังสื อมอบ
ฉันทะพร้อมแนบเอกสารที่จาํ เป็ นตามที่ระบุในหนังสื อเชิญประชุมให้กบั บริ ษทั ฯ
- เปิ ดเผยหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ พร้อมเอกสารแนบผ่านเว็บไซต์บริ ษทั ฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อน
วันประชุม
- มีบตั รลงคะแนนเสี ยงสําหรับผูถ้ ือหุ ้นใช้ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ในกรณี ที่มีผถู้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
- ก่อนการเริ่ มประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน วิธีนบั คะแนนเสี ยงของผู้
ถือหุ ้น และเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่ วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้
เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และการประชุมจะดําเนิ นเป็ นไปตามลําดับวาระการประชุมในหนังสื อ
เชิญประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิม่ วาระการประชุมในที่ประชุม
- เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึ้ นได้ บริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดนโยบายการเข้าทํา
รายการระหว่างกัน ที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดในหัวข้อ
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“มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน” ในหน้า 78
และทุกไตรมาสได้มีการ
นําเสนอสรุ ปรายการระหว่างกัน ซึ่ งประกอบด้วยชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของ
รายการ และความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น (ในปี 2554 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันเพียง
รายการเดียว ซึ่ งขนาดรายการไม่เข้าเกณฑ์ในการเปิ ดเผยการทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และไม่เข้าเกณฑ์ที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากคณะกรรมการก่อนการทํารายการแต่อย่างใด)
- คณะกรรมการบริ ษทั มีการกําหนดระเบียบข้อบังคับในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปใช้ เพื่อป้ องกัน
การใช้ขอ้ มูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ื่นในทางไม่ชอบ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การ
กํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน” หน้า 73 โดยระหว่างปี 2554 ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบ
การเงินต่อสาธารณชน ไม่มีกรรมการและผูบ้ ริ หารซื้ อหรื อขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
- บริ ษทั ฯ ไม่มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี
2554 บริ ษทั ฯ ได้มีการลงทุนใน TRC Enigneering LLC บริ ษทั ย่อยที่สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน และได้
แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการลงทุนดังกล่าว
- มี การนําเสนอการเปลี่ ยนแปลงของการถื อ ครองหลักทรั พย์ของกรรมการ และผูบ้ ริ ห ารต่ อ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการเพื่อรับทราบทุกครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
3. บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ คํานึ งถึงความสําคัญของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากบริ ษทั ฯ ตระหนักถึง
แรงสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ ซึ่ งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกําไรให้กบั บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยได้รับการดูแลเป็ น
อย่างดี และมีการกําหนดจริ ยธรรมธุ รกิจเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่สาํ คัญเพื่อให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกคนรับทราบ ทําความเข้าใจ และยึดถือปฏิบตั ิตาม
แนวทางปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ เป็ นดังนี้
 พนักงาน
บริ ษ ทั ฯ ให้ค วามสําคัญในการเคารพสิ ทธิ ม นุ ษยชนและการปฏิ บ ัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม และมี
นโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญในงานที่ตนรับผิดชอบ และมีการ
ดูแลพนักงานด้านผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และ
เป็ นธรรม รายละเอียดดังหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาบุคลากรและการบริ หารทรัพยากรบุคคล” หน้า 74
และมีการส่ งพนักงานไปอบรมในหลักสู ตรที่จะเป็ นประโยชน์กบั การทํางานอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งการส่ ง
วิศวกรไปร่ วมทํางานด้าน Engineering กับพันธมิตรที่ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการทํางาน
 ผู้ถือหุ้น
บริ ษ ัท ฯ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น อย่า งสมํ่า เสมอ และให้สิ ท ธิ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น อย่า งเท่ า เที ย มกัน มุ่ ง
บริ หารงานที่สร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพื่อความสามารถในการดํารงกิจการและการแข่งขันในระยะ
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ยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยัง่ ยืนให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ โดยมีกาํ หนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้
 คู่แข่ งขัน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้การสนับสนุ นการร่ วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้า
ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันเสรี ที่เป็ นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งขันทางการค้า
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม และไม่เปิ ดเผยหรื อละเลยให้ขอ้ มูลความลับของบริ ษทั ฯตกอยูใ่ น
มือคู่แข่ง ไม่โจมตีและทําลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรื อใช้วิธีอื่นที่ไม่ถูกต้อง และ
ต้องละเว้นการกลัน่ แกล้ง หรื อทําให้คู่แข่งเสี ยโอกาสอย่างไม่เป็ นธรรม
 ลูกค้ า
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มุ่งมัน่ ในการให้บริ การที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด ในราคาเป็ นธรรม ส่ งมอบงานภายในระยะเวลาที่กาํ หนด และปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และ
ข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่ งครัด มีการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นาํ ความลับทางการค้าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
 คู่ค้า
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยมี ก ารกํา หนดแนวทางและวิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ใ นการจัด ซื้ อ จัด จ้า ง และกํา หนด
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่คา้ ไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทําระบบทะเบียนผูจ้ ดั หา เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม
ในกระบวนการจัดหาที่โปร่ งใส และมีข้ นั ตอนที่ตรวจสอบได้ และเพื่อให้แน่ใจถึงการไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร และพนักงาน คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจทําธุ รกรรมต่าง ๆ จัดทําหนังสื อยืนยันความเป็ น
อิสระของตนกับคู่คา้ รายหลักของบริ ษทั ฯ (ตามที่ผสู้ อบบัญชีได้ให้ขอ้ เสนอแนะในร่ างข้อสังเกตจากการ
สอบบัญชีปี 2554)
 เจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กบั เจ้าหนี้ สถาบันการเงินอย่างเคร่ งครัด และมีการ
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงด้านการค้ากับเจ้าหนี้ การค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการชําระค่าสิ นค้าและบริ การ โดย
แต่ละปี จะมี การประชุ มระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯและเจ้าหนี้ สถาบันการเงิ น เพื่อร่ วมกัน
ทบทวน และพิจารณาวงเงินสิ นเชื่อ หลักประกัน เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และเพื่อการสร้าง
ความสัมพันธ์กนั ดีระหว่างผูบ้ ริ หารกับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน
 ทรัพย์ สินทางปัญญาหรือลิขสิ ทธิ์ และการต่ อต้ านการทุจริต
บริ ษทั ฯ มีนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ไม่ว่าจะเป็ นด้านการออกแบบ การใช้
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน และมีนโยบายต่อต้านการทุจริ ต
และห้ามจ่ายและรับสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุ รกิจทั้งของบริ ษทั ฯ ตัวเอง ญาติสนิ ท และบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง
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 สั งคมและชุมชน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะมีส่วนร่ วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
จึงมีนโยบายจัดสรรงบประมาณประจําปี เพื่อใช้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง
ดังกล่าว และส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม
และพัฒนาชุมชน
ในปี 2554 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ดังนี้
1. กิจกรรมบริ จาคโลหิ ตของพนักงานและบุคคลทัว่ ไปให้กบั โรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในโอกาสครบรอบ
การก่อตั้ง 57 ปี ของบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด โดยกิ จกรรมนี้ จดั ขึ้ นในเดื อนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551

2. การมอบทุนในโครงการชุดหนังสื อเติมใจ เพื่อซื้ อชุดหนังสื อมอบให้แก่หอ้ งสมุดโรงเรี ยนที่ประสบภัย
นํ้าท่วม ปลายปี 2553 ผ่านมูลนิธิเด็ก

3. การมอบทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ วิ ศ วกรรมศาสตร์ สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า บั น ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เพื่อขยายโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่นิสิตผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ โดยเป็ นทุน
สําหรับปี การศึกษา 2554
4. การมอบทุ นเพื่อสนับสนุ นการทํากิ จกรรมอันเป็ นประโยชน์สาธารณะของกลุ่มนิ สิตนักศึกษาของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ โครงการสะพานยุววิศวกรบพิธ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นโครงการสร้างสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร ณ
บ้านทับโพธิ์ หมู่ 10 ต. ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุ รินทร์ เพื่อให้นกั ศึกษานําความรู้ที่มีไปใช้ในการพัฒนา
ชนบท เข้าใจชี วิตความเป็ นอยู่ของชุ มชนในถิ่นทุรกันดาร และเป็ นการสร้างเสริ มประสบการณ์ใน
วิชาชีพ เพื่อเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
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5. การมอบทุนสนับสนุ นกิจกรรมของชมรมนักศึกษา สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ ชมรมซอฟท์บอล
สโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชมรมอนุรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน สโมสร
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

6. การเข้าร่ วมกิจกรรมปลูกป่ า ในโครงการ “ปลูกต้นกล้า ป่ าต้นนํ้า ถวายพ่อ” จัดโดยการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย ที่เขื่อนสิ รินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในเดือนสิ งหาคม 2554

7. การจัดรถบรรทุกประจําทางวิง่ รับ-ส่ ง พนักงาน และประชาชนทัว่ ไป ในช่วงเหตุการณ์มหาอุทกภัยใน
กรุ งเทพมหานคร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554
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8. การปรั บ ปรุ งสนามเด็ก เล่ น ให้มี ค วามปลอดภัย ในการใช้ง าน จัด หาเครื่ อ งเล่ น สนามเพื่อ ทดแทน
อุปกรณ์เดิมที่ชาํ รุ ด จัดหาอุปกรณ์กีฬาและจักรยานให้โรงเรี ยนบ้านหนองแปน ตําบลนาดี อําเภอ
นาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (โรงเรี ยนในชุ มชนที่ บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ได้รับงานโครงการ
ก่อสร้าง)

 นโยบายด้ านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายด้านระบบบริ หารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ ที่
ได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซด์ ซึ่ งเป็ นนโยบายที่บริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการ
บริ หารและการจัดการที่เป็ นไปตามระบบบริ หารคุณภาพ และการจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด โดย
บริ ษทั ฯ จะบริ หารและจัดการต่อสิ่ งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นให้พนักงานทุ กคนทํางานด้วยความปลอดภัย และมี ความตระหนักถึงความสําคัญและมี
ความห่วงใยต่อสิ่ งแวดล้อม โดยถือเป็ นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
บริ ษทั ฯ มีแนวทางการปฏิบตั ิดา้ นระบบบริ หารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริ หารและ
จัดการสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นรู ปธรรม ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพมาตรฐาน ISO สําหรับ
มาตรฐานการบริ หารงานที่มีคุณภาพเทียบเท่าระบบสากล ดังนี้
- บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 9001:2008 ในเดือนกุมภาพันธ์
2550 และกุมภาพันธ์ 2553 ตามลําดับ
- บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัดได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในเดือนมกราคม 2552
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ในแต่ละปี จะมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยทีมงานของฝ่ าย
บริ หารระบบคุณภาพของบริ ษทั ฯ และโดยบริ ษทั ผูใ้ ห้การรับรองระบบบริ หารคุณภาพแก่บริ ษทั ฯ ปี
ละ 2 ครั้ง เพื่อกํากับดูแลว่าบริ ษทั ฯ ได้มีการดําเนิ นการที่สอดคล้องกับระบบบริ หารคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2008
2. ในปี 2552 บริ ษทั ฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยกําหนดให้ฝ่ายอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
และฝ่ ายประกันและควบคุมคุณภาพให้รายงานขึ้นตรงกับกรรมการผูจ้ ดั การ (เดิมรายงานภายใต้ฝ่าย
งานปฏิบตั ิการ) และในปี 2553 บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การฝ่ ายเพื่อเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานประกันและ
ควบคุมคุณภาพตามโครงสร้างองค์กรใหม่
3. ในปี 2554 บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษา เพื่อทําการสํารวจและติดตามผลการปฏิ บตั ิของฝ่ าย
ปฏิบตั ิการในระหว่างการก่อสร้างของโครงการ ว่ามีความสอดคล้องตามมาตรการลดผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมและการปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการจัดทํา
รายงานสรุ ปผลการติ ดตามตรวจสอบการปฏิ บตั ิตามมาตรการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ตามแผน
ปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมด้วย
4. บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้ฝ่ายอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมวางแผนงานและกําหนดการในการให้ความรู้ และ
อบรมพนักงานให้รั บ ทราบถึ งความเห็ นที่ บ ริ ษ ทั ฯ ที่ ป รึ กษางานสิ่ งแวดล้อมและชี วอนามัยให้ค าํ
เสนอแนะ หรื อกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ พร้อมทั้งมีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไขปรับปรุ ง
เป็ นระยะ ๆ เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถปรั บปรุ งการปฏิ บตั ิงานเพื่อให้เป็ นไปตามตามมาตรการลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
5. บริ ษ ทั ฯ ส่ งเสริ มให้พนักงานใช้ท รั พ ยากรอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ และตระหนักถึ งความสําคัญ ของ
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการจัดให้มีกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นห่วงและเอาใจใส่ ต่อสิ่ งแวดล้อม
เช่น ในปี 2554 ผูบ้ ริ หารและพนักงานได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่ าในโครงการ “ปลูกต้นกล้า ป่ าต้นนํ้า
ถวายพ่อ” ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย และในแต่ละปี บริ ษทั ฯ จะได้กาํ หนดแผนกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อจะเป็ นการปลูกฝังจิตสํานึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่อง
6. มีการจัดการให้ความรู้ และการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่เหมาะสม ให้แก่พนักงานที่ปฎิบตั ิงานในเขตระบบท่อส่ งแก๊ส เพื่อเป็ นมาตรการป้ องกัน และ
ควบคุมการเกิดอุบตั ิเหตุจากการรั่วไหล ของแก๊ส เพื่อความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
 การมีส่วนร่ วมในระบบการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ เปิ ดรั บฟั งความคิดเห็นของนักลงทุน และผูถ้ ือหุ ้น โดยการเปิ ดช่องทางการสื่ อสารกับบริ ษทั ฯ
ผ่านเว็บไซต์ หรื อผ่านเลขานุ การบริ ษทั ซึ่ งทําหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ และได้เปิ ดช่องทางให้นักลงทุน
รวมทั้งผูม้ ี ส่วนได้เสี ยสามารถแจ้งเบาะแสใด ๆ เกี่ ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิ น ระบบควบคุมภายในที่ บกพร่ อง หรื อการผิดจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการผ่านประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบที่ E-mail Address: chairman.auditcom@trc-con.com หรื อเข้าเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ (www.trc-con.com) และ Click ที่ Icon “Email to Chairman of the Audit Committee” โดย
รายละเอียดผูแ้ จ้งเบาะแสจะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูแ้ จ้งเบาะแส โดยประธาน
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คณะกรรมการตรวจสอบจะรั บเรื่ องร้องเรี ยน เพื่อสอบสวน รวบรวมข้อมูล เอกสาร และรายงานต่อ
คณะกรรมการ
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทน
กรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2554 ได้อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการในรู ปค่าตอบแทนรายเดือนให้กบั
กรรมการทุ ก ท่ า น และรู ป แบบค่ า เบี้ ย ประชุ ม ให้กับ คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและสรรหา
ค่าตอบแทนจริ งที่จ่ายให้กรรมการปี 2554 เท่ากับ 2.95 ล้านบาท (ยังไม่รวมโบนัสกรรมการปี 2554 ซึ่ ง
จะต้องอนุมตั ิจ่ายโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555 แต่รวมโบนัสกรรมการปี 2553 ที่ได้จ่ายในปี
2554) ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็ นรายบุคคลได้แสดงไว้ที่หน้า 54
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 ของบริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับประธานกรรมการในอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบใน
อัตรา 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน และกรรมการอิสระอีก 2 ท่าน ในอัตราท่าน
ละ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน ในอัตราท่านละ 10,000 บาทต่อเดือน
2. ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส สําหรับผลประกอบการปี 2554 จะถูกนําเสนอให้กบั ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิเบื้องต้น เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555
พิจารณาอนุมตั ิ โดยในปี 2554 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2554 ได้อนุมตั ิการจ่ายโบนัส
กรรมการสําหรับผลประกอบการปี 2553 ให้กบั ประธานกรรมการ 200,000 บาท และกรรมการอิสระ
5 ท่าน ในอัตราท่านละ 100,000 บาท รวมเป็ นโบนัสทั้งสิ้ น 700,000 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุม สําหรับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาในอัตรา 10,000 บาทต่อคนต่อ
การเข้าร่ วมประชุมต่อครั้ง (ให้เฉพาะกรรมการอิสระ) ในปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 1 ครั้ง
สําหรับบริ ษทั ย่อยอื่น ๆ ในระหว่างปี 2554 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด
ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด ซึ่ งเชื่อมโยง
กับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนลักษณะ ขอบเขตความรับผิดชอบ และผลงาน
ของผูบ้ ริ หารแต่ละคน
 การรายงานการมีส่วนได้ เสี ยของกรรมการ
ในปี 2552 บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการมีส่วนได้เสี ย โดยจัดทําแบบรายงาน
การมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร (รายงานครั้งแรก) และให้เลขานุการนําเสนอรายงานดังกล่าว
ต่ อ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ และให้จัด ทํา รายงานทุ ก ครั้ งที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
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ตั้งแต่ปี 2554 ได้มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสี ยเป็ นประจําทุกสิ้ นปี
ถึงแม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม
 การทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ในปี 2554 บริ ษทั ฯ มีการทํารายการระหว่างกันเพียง 1 รายการ คือ รายการซื้ อทรัพย์สินจากผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่รายหนึ่ง ซึ่ งได้เปิ ดเผยรายละเอียดในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” หน้า 78
 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ มีการเปิ ดเผยนโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ในหัวข้อ
“การกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน” หน้า 73 และได้เปิ ดเผยข้อมูลการถือหุ ้นของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ณ สิ้ นปี 2554 ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร” หน้า 102-113
 ช่ องทางในการสื่ อสารข้ อมูลกับสาธารณชน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส และ
ทัว่ ถึง โดยมอบหมายให้นายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร นายไพฑูรย์ โกสี ยรักษ์วงศ์ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ นายภาสิ ต ลี้สกุล รักษาการผูอ้ าํ นวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน และนางสาวอุ่น
เรื อน สุ จริ ตธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินองค์กรและเลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับผูล้ งทุน ผูถ้ ือ
หุน้ นักวิเคราะห์ ผูส้ ื่ อข่าว และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2554
ต่าง ๆ ดังนี้

บริ ษทั ฯ มีการสื่ อสารข้อมูลให้แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน ผูถ้ ือหุ น้ และผูส้ ื่ อข่าว ในรู ปแบบ

1. การเข้าร่ วมกิจกรรม Oportunity Day กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สําหรับผลประกอบการปี
2553 และไตรมาสแรก ของปี 2554
2. นายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้บรรยายสรุ ปผลประกอบการและทิศทางการดําเนินธุ รกิจ
ต่อนักลงทุนในงานสัมมนา หัวข้อ “เคาะขวา คว้าหุ น้ ไตรมาส 4 ปี 2553” ที่จดั โดย ทีมนักวิเคราะห์
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และได้ร่วมเป็ นแขกรับเชิญในรายการมันนี่ ทอล์ค วีคลี่
ที่ออกอากาศทาง มันนี่ ชาเนล ทรู ช่อง 178 และเคเบิ้ลทีวีทอ้ งถิ่นทัว่ ประเทศ (ออกอากาศในเดื อน
มีนาคม 2554) และรายการคิดลึก คิดไกลไปกับหอการค้า ที่ออกอากาศทางสถานีข่าวทีเอ็นเอ็น 2 ทรู
วิชนั่ ส์ ช่อง 08 (ออกอากาศเดือนพฤษภาคม 2554)
3. นายภาสิ ต ลี้สกุล รักษาการผูอ้ าํ นวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน ร่ วมเป็ นแขกรับเชิญใน
การสัมมนา “ผูบ้ ริ หารจดทะเบียนพบนักลงทุนภาคใต้” ที่จดั โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และหนังสื อพิมพ์รายวันข่าวหุน้ ธุรกิจ ในเดือนธันวาคม 2554
4. เพิ่มช่ องทางการสื่ อสารข้อมูลผ่านวีดีทศั น์บนเว็บไซต์ ผ่านหัวข้อ Investor Relations/ VDO
Presentation โดยได้ Up-load วีดีทศั น์แนะนําบริ ษทั ฯที่จดั ทําใหม่ในปี 2554 การออกรายการโทรทัศน์
ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร การนําเสนอข้อมูลในกิจกรรม Opportunity Day และการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ปี 2554
5. แก้ไขปรับปรุ งเว็บไซต์ของบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด (www.sahakarn.com)
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6. การเปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์จากบริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เข้ามาพบผูบ้ ริ หาร
นอกจากนั้นแล้ว บริ ษทั ฯ มีแผนงานที่จะปรับปรุ งเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ให้มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 (ปัจจุบนั หัวข้อส่ วนใหญ่ของเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ จัดทําเป็ นภาษาอังกฤษ
ยกเว้นหัวข้อ Investor Relations ที่ได้จดั ทําทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 งบการเงิน และผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัดว่าจ้างบริ ษทั สํานักงาน เอินสท์ แอนด์ ยัง จํากัด (“E&Y”) เป็ น
บริ ษทั ผูส้ อบบัญชีต้ งั แต่ปี 2542 และ 2550 ตามลําดับ โดยมีการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีที่เป็ นอิสระ และมี
คุณสมบัติที่เป็ นที่ ยอมรั บ และได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินของบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชีมาโดยตลอด
บริ ษทั ฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่ งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปี ล่าช้า เว้นแต่งบการเงิน
ไตรมาส 3 ปี 2554 ซึ่ งได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เนื่ องจากผลกระทบจากสถานการณ์มหา
อุทกภัย ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้แ จ้งเรื่ องการส่ งงบการเงิ นล่าช้าต่อ ทั้งตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์เป็ นการล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดส่ งงบ
การเงินไตรมาส 3 ปี 2554
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ นโยบายกํากับดูแลกิจการ และนโยบายด้ านจริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั มีการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมธุรกิจขึ้น
อย่างเป็ นลายลัก ษณ์ และได้เปิ ดเผยผ่านเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั ฯ และได้แ นบเป็ นเอกสารส่ วนหนึ่ ง ของ
ข้อบังคับในการทํางานให้กบั พนักงาน
ในปี 2555 ได้มีแผนงานปรับปรุ งนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ และให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาของการ
กํากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนฉบับปี 2554 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 โครงสร้ าง และคุณสมบัตขิ องกรรมการ
กรรมการบริ ษัท ประกอบด้ว ยบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสม มี ค วามหลากหลายของทัก ษะและ
ประสบการณ์การทํางาน ในเดื อนมิ ถุนายน 2552 คณะกรรมการได้แต่งตั้งนายอรุ ณ จิ รชวาลา เป็ น
กรรมการอิสระ โดยได้ผา่ นการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หา ทําให้จาํ นวนกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นเป็ น 5 คน จากกรรมการทั้งสิ้ น 9 คน คิดเป็ นร้อยละ
56 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม
และบริ ษ ัท ฯ มี น โยบายในการกํา หนดให้ก รรมการแต่ ละคนไปดํา รงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษ ทั จด
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ทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การจะต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการ ในกรณี ที่ได้ไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น
 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษทั ฯ มีการจัดทําสื่ อวีดีทศั น์แนะนําบริ ษทั ฯใหม่ในปี 2554 และมีการจัดเตรี ยม Slide Presentation
แนะนําธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารนําเสนอให้กบั กรรมการที่เข้ารับตําแหน่งใหม่
รวมทั้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เป็ นข้อมูลแนะนําบริ ษทั ฯ ให้กบั พนักงานที่เข้าใหม่ดว้ ย
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มี นโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมิ นผลการทํางานของคณะกรรมการทั้งคณะ
สําหรับการปฏิบตั ิงานในแต่ละปี เริ่ มตั้งแต่การปฏิบตั ิงานปี 2550 เป็ นต้นมา โดยการใช้แบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการ ซึ่ งมีการแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็ น 6 หัวข้อใหญ่ ๆ คือ โครงสร้างและ
คุ ณ สมบัติ ข องคณะกรรมการ บทบาท หน้า ที่ และความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการ การประชุ ม
คณะกรรมการ การทํา หน้า ที่ ข องกรรมการ ความสั ม พัน ธ์ กับ ฝ่ ายจัด การ และการพัฒ นาตนเองของ
กรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้ ในแต่ละหัวข้อจะมีการให้ขอ้ มูลเพื่อเป็ นรายละเอียดเพิ่มเติมต่อ
กรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาแต่ะละหัวข้อย่อย และในแต่ละปี ได้มีการแก้ไขแบบประเมินตนเอง
โดยการเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ในปี ที่ประเมิน เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของกรรมการ ผล
การประเมินในแต่ละหัวข้อและผลประเมินรวมจะถูกนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและสรร
หา และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรั บทราบ และร่ วมกันหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุ งสําหรั บ
หัวข้อที่มีคะแนนตํ่าหรื อมีคะแนนลดลงจากปี ก่อน ๆ
ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม สําหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี 2550-2554 อยูใ่ น
ระดับคะแนนเกินกว่าร้อยละ 90 หรื ออยูใ่ นระดับ “ดีมาก”
 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร และกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท มอบหมายให้ค ณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและสรรหาประเมิ น ผลการ
ปฏิ บตั ิ งานของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจําทุกปี และพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนประจําปี ของทั้งสองท่าน และให้นาํ เสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่ออนุมตั ิค่าตอบแทนในแต่ละปี
 ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํ านักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษ ทั ฯ ไม่ มี ประวัติการกระทําผิดกฎระเบี ยบของตลาดหลักทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้แ ต่ ง ตั้ง กรรมการจํา นวนหนึ่ ง จากคณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นกรรมการใน
คณะอนุ กรรมการที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งขึ้นเพื่อทําหน้าที่พิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 3
คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
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สรรหา โดยให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นดังกล่าวมีอาํ นาจให้ฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมชี้ แจง หรื อจัดทํา
รายงานเสนอ และว่าจ้างที่ปรึ กษาเพื่อให้คาํ แนะนําการดําเนินการได้ตามที่เห็นสมควร
 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิ ส ระ 3 คน ที่ มี คุ ณ สมบัติส อดคล้องกับเกณฑ์ข อง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
แสดงในหัวข้อ “การสรรหากรรมการ” หัวข้อย่อย “หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ” หน้า 52
โดยได้กาํ หนดสัดส่ วนการถือหุ ้นของกรรมการอิสระไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.75% ซึ่ งเข้มกว่าเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กาํ หนดไว้ที่ร้อยละ 1) ขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแสดงในหัวข้อ “คณะกรรมการตรวจสอบ” หน้า 44
 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริ ษทั
ไม่ได้เป็ นสมาชิกในคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารทําหน้าที่ดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
ในเรื่ องทั่ ว ๆ ไป (day-to-day operation) และตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท
วัตถุประสงค์เพื่อให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ ว โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้กาํ หนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพื่อความชัดเจนและโปร่ งใสในการบริ หารงาน (แสดงในหน้า 48)
นอกจากนั้นแล้ว ตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการบริ หารยังได้ปฏิบตั ิหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง
และมีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิรับเชิญกิตติมศักดิ์จากหน่วยงานภายนอกมาเป็ นที่ปรึ กษาเพื่อร่ วมการประเมิน
ความเสี่ ยงตามความจําเป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและลดความเอนเอียงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในระหว่างการประเมินได้
 คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจัดตั้งขึ้นในปี 2552 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อทําหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2554
มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณากรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการอนุ มตั ิเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
พิจ ารณาค่า ตอบแทน ในการพิจ ารณากํา หนดกรอบ และงบประมาณในการขึ้ น เงิ น เดื อ นและโบนัส
ประจําปี ในภาพรวมของบริ ษทั ฯ และได้อนุมตั ิกฎบัตรฉบับแก้ไขปี 2555 โดยได้ Up-load กฎบัตรดังกล่าว
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยจะจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงินเป็ นประจําทุกปี เพื่อ
แสดงในรายงานประจําปี
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คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิ สระเป็ นผูด้ ูแลรั บผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และมีหน้าที่จดั ทํารายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และแสดงไว้ในรายงานประจําปี เช่นกัน
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยเป็ นประจําทุกปี และทุก
ครั้ งที่ มี การเปลี่ ยนแปลงสถานะการมี ส่วนได้เสี ย และมอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั นําเสนอสําเนา
รายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
 แผนสื บทอดตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิ นโยบายในการคัดเลื อกประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และ/หรื อกรรมการ
ผูจ้ ัดการ และนโยบายในการสื บทอดตําแหน่ งในกรณี ที่มี เหตุ การณ์ ฉุ กเฉิ น หรื อ การเกษี ยณอายุ เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้กระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
- อนุมตั ิให้มีแผนสื บทอดตําแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ และมีนโยบาย
ให้ผบู้ ริ หารระดับสู งระดับผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขึ้นไปวางแผนสื บทอดตําแหน่งของตนเอง และให้มีการ
พิจารณาถ่ายทอดความรู้ในการทํางานให้กบั พนักงานในองค์กรที่มีศกั ยภาพ ที่เห็นว่าสามารถแทน
ตําแหน่งตนในกรณี เหตุการณ์ฉุกเฉิ น หรื อการเกษียณอายุ
- คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นดังนี้
- การศึ กษาไม่ต่ าํ กว่าระดับปริ ญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรื อบริ หารธุ รกิ จ หรื อ สาขาอื่ น ๆ ที่
เกี่ ยวข้อง หากมี การศึ กษาตํ่ากว่าปริ ญญาโท ให้เป็ นดุลยพินิจในการพิจารณาคุ ณสมบัติอื่นๆ
ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- ประสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี ในการบริ หารงานในตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
- มีความเป็ นผูน้ าํ และมีวสิ ัยทัศน์ที่กว้างไกล
- มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
- มีการตัดสิ นใจและการแก้ไขปัญหาที่สุขมุ รอบคอบ คํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดขององค์กร
 การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
- ประธานกรรมการซึ่ งเป็ นตัวแทนจากผูถ้ ือหุน้ ใหญ่

1

ท่าน

- กรรมการที่เป็ นอิสระ

5

ท่าน

- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

3

ท่าน

 การรวมหรือแยกตําแหน่ ง
บริ ษทั ฯ มีการแยกตําแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การออกจาก
กัน อี ก ทั้ง โครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษ ัท ประกอบด้ว ยกรรมการที่ เ ป็ นอิ ส ระเกิ น กว่า 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ ซึ่ งทําให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน
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 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการต่อ
ที่ ประชุ มคณะกรรมการเพื่อ นําเสนอต่อที่ ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี เพื่ออนุ ม ัติ โดยค่าตอบแทน
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้ขอ้ มูลผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จด
ทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซึ่ งค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับอยูใ่ นรู ปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่า
เบี้ยประชุมและโบนัส ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั
กําหนด ซึ่ งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ผลงานตลอดจนความรับผิดชอบ
 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจัดประชุมผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ อย่างเป็ นทางการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อสื่ อสาร
นโยบาย เป้ าหมาย ทิ ศ ทาง และกลยุท ธ์ ก ารดําเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทั ฯ และมี การเชิ ญ ผูท้ รงคุ ณวุฒิผูม้ ี
ประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ มาเป็ นวิทยากรให้ความรู้กบั ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้
ผูบ้ ริ หารทุกระดับ ทั้งจากสํานักงานใหญ่ และไซท์งานต่าง ๆ สอบถาม แนะนํา และให้ความเห็ นในที่
ประชุม
เลขานุ การบริ ษทั จะนําเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อหน่วยงานต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั จะต้อง
ทราบ รวมทั้ง ประชาสั ม พัน ธ์ ก ารสั ม มนาและ/หรื อกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ จัด โดยหน่ ว ยงานข้า งต้น ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั อาทิเช่น ในปี 2554 ได้มีการแจ้งเรื่ องการสัมมนาโครงการ Financial Instruments for
Directors ที่ จดั โดยตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดยกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมสัมมนา
ดังกล่าว
นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่ วมอบรมหลักสู ตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์กับการปฏิ บตั ิ ห น้าที่ อย่างต่อ เนื่ อ ง อาทิ เช่ น การอบรมหลักสู ตรสําหรั บกรรมการที่ จัดโดย
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย การเข้าร่ วมสัมมนาที่จดั โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย เป็ นต้น (ดูประวัติการอบรมของกรรมการในหัวข้อ “คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร” หน้า 102110)
ในปี 2554 กรรมการษริ ษทั ฯ ได้มีการเข้าร่ วมอบรม และสัมมนา ดังนี้
- กรรมการที่ได้เข้าร่ วมอบรมสัมนา โครงการ Financial Instruments for Directors ที่จดั โดยตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย คือ รศ.ดร.เอกชัย นิ ตยาเกษตรวัตน์ นายอรุ ณ จิรชวาลา นายสมัย ลี้สกุล
นายไพฑูรย์ โกสี ยรักษ์วงศ์ และนางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
- นางพจนี ย ์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ และผูอ้ าํ นวยงานสายงานบริ หารองค์กรได้เข้าร่ วมอบรมหลักสู ตร
Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 151/2011 ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย
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 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีกาํ หนดการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยประธานกรรมการเป็ นประธานที่
ประชุ ม และเป็ นผูบ้ ริ หารการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของคณะกรรมการ มี หน้าที่ สรุ ปประเด็นเรื่ องในวาระการ
ประชุ มเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิ ดโอกาสและสนับสนุ นให้กรรมการแต่ ละคนแสดงความ
คิดเห็น และประมวลความเห็นและเสนอข้อสรุ ปที่ได้จากที่ประชุม
ในปี 2554 การเข้าร่ วมประชุมกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน สรุ ปได้ดงั นี้
การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการในปี 2554 (ครั้ง)
คณะกรรมการ
รายชื่อกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาค่าตอบแทน
ตรวจสอบ
และสรรหา
1. นางไพจิตร รัตนานนท์
6/7
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
คณะอนุกรรมการนี้
คณะอนุกรรมการนี้
2. รศ.นพ. กําจร ตติยกวี
5/7
4/4
1/1
3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
6/7
4/4
1/1
4. รศ. ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
7/7
4/4
1/1
5. พล.ต.ท.จรัมพร สุ ระมณี
5/7
ไม่ได้เป็ น
1/1
คณะอนุกรรมการนี้
6. นายอรุ ณ จิรชวาลา
7/7
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
คณะอนุกรรมการนี้
คณะอนุกรรมการนี้
7. นายสมัย ลี้สกุล
7/7
ไม่ได้เป็ น
1/1
คณะอนุกรรมการนี้
8. นายไพฑูรย์ โกสี ยรักษ์วงศ์
7/7
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
คณะอนุกรรมการนี้
คณะอนุกรรมการนี้
9. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
7/7
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
คณะอนุกรรมการนี้
คณะอนุกรรมการนี้
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เริ่ มตั้งแต่ปี 2555 เป็ นต้นไป
 เลขานุการบริษัท
ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งนางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินองค์กรเป็ น
เลขานุ การบริ ษทั เพื่อทําหน้าที่ ให้การสนับสนุ นการจัดเตรี ยมระเบียบวาระการประชุม ทําหนังสื อเชิ ญ
ประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ของคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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9.5 การกํากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ได้กาํ หนดระเบียบข้อบังคับในการ
นําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ โดยได้ใช้บงั คับมาจนถึงปัจจุบนั ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรื อข้อมูลภายใน
ของบริ ษทั ฯ
2. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่นาํ ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายใน
ของบริ ษทั ฯ ไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่วา่
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่กต็ าม
3. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้อ งไม่ท าํ การซื้ อขาย โอน หรื อ รั บโอน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ และ/หรื อเข้าทํานิ ติกรรม
อื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ซึ่ งอยู่ในหน่ วยงานที่ ได้รับทราบข้อมูล
ภายในของบริ ษทั ฯ ควรหลีกเลี่ยงหรื องดการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนการเปิ ดเผย งบการเงินต่อสาธารณชน
ข้อกําหนดนี้ ให้รวมความถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน
และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ด้วย ผูใ้ ดที่ฝ่าฝื นระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทําความผิดอย่าง
ร้ายแรง
4. กรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่
สมรส และบุ ต รที่ ย งั ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ต่ อ สํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลที่ดี บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร แจ้งการซื้ อขายหุ ้น
ของบริ ษทั ฯของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้บริ ษทั ฯ รับทราบ และให้นาํ ส่ งสําเนาแบบรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ที่ได้รายงานต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเลขานุ การบริ ษทั เพื่อ
จัดเก็บเป็ นหลักฐาน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
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9.6 ทรัพยากรบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด มีพนักงานทั้งสิ้ น 1,066 คน ประกอบด้วย
พนักงานประจํา 263 คน และพนักงานชัว่ คราว 803 คน แบ่งตามฝ่ ายงานต่าง ๆ ได้ดงั นี้
จํานวนพนักงาน (คน)

ฝ่ ายงาน

ปี 2553
4
144
6
54
3
211
620
831

1. ฝ่ ายบริ หาร
2. ฝ่ ายการตลาด วิศวกรรม และปฏิบตั ิการ
3. ฝ่ ายพัฒนาโครงการและการลงทุน
4. ฝ่ ายบัญชี การเงินและบริ หารงานทัว่ ไป
5. ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
รวมพนักงานประจํา
พนักงานชัว่ คราว
รวม

ปี 2554
4
192
4
60
3
263
803
1,066

 ค่ าตอบแทนพนักงาน ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
ค่ าตอบแทนพนักงาน
พนักงานประจํา
พนักงานชัว่ คราว
รวม

ปี 2553
101.36
94.33
195.69

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2554
129.00
80.41
209.41

 นโยบายการพัฒนาบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามปรัชญาองค์กรของบริ ษทั ฯ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ยึด
มัน่ และให้ความสําคัญในการบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่ องมาโดยตลอด และมีนโยบายดูแล ปรับปรุ งและพัฒนา
ระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลให้ทนั ต่อการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจ โดยมีการดําเนินการดังต่อไปนี้
1. ดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายแล้ว บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั สหการ วิศวกร จํากัด ได้มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้กบั พนักงาน ตั้งแต่ปี 2548 และ
2549 ตามลําดับ และในปี 2552 ได้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามโครงการ ESOP ให้กบั กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน (รายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนอื่น ๆ” ในหน้า 55)
2. ทําการปรับปรุ งระบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในปี 2554 โดยมีการอบรมพื้นฐานความรู้ดา้ นต่าง ๆ
ที่จาํ เป็ น อันประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐานด้านกระบวนการทางธุ รกิ จและความเป็ นมาขององค์กร
ความรู ้เบื้องต้นด้านระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2008 รวมถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร
ตลอดจนการนําพนักงานใหม่ออกเยีย่ มชมโครงการของบริ ษทั ฯ และทํากิจกรรมเพื่อสังคมโดยมุ่งหวัง
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ให้พนักงานใหม่ได้เกิดการเรี ยนรู้ และเข้าใจในธุ รกิจของบริ ษทั ฯอีกทั้งปลูกฝั งความรั บผิดชอบต่อ
สังคมส่ วนรวมเพื่อให้เป็ นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
3. การส่ งเสริ มในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ในปี 2554 ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ได้เริ่ ม
ปรับระบบการพัฒนาการฝึ กอบรม โดยมุ่งเน้นไปยังบุคลากรที่เป็ นระดับผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงาน
ต่ า งๆให้ มี ขี ด ความรู้ ค วามสามารถในการเป็ นผู้นํา ในการบริ หารและจัด การหน่ ว ยงานให้ มี
ประสิ ทธิภาพในการทํางานมากขึ้น โดยได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมภายในขึ้นจํานวน 3 หลักสู ตร คือ
1. หลักสูตร การบริ หารงานโครงการ
2. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผูน้ าํ
3. หลักสูตร วิธีการสอนงาน On The Job Training (OJT)
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมี การส่ งพนักงานเข้ารั บการฝึ กอบรมภายนอก และการอบรมสอนงาน โดย
หัวหน้างานของแต่ละหน่ วยงานอี กเป็ นจํานวนมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเพิ่มขี ดความสามารถในการ
ทํางานของพนักงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และจะได้นาํ ความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ งั ต่อ
ตนเองและบริ ษทั ฯ
4. การมุ่งเน้นการปฏิบตั ิงานโดยยึดหลักตามระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2008 ในปี 2554 ที่ผา่ นมา
บริ ษทั ฯได้ให้ความสําคัญในการปฏิ บ ัติงานของพนักงานโดยให้ยึดหลักปฏิ บ ัติตามระบบบริ หาร
คุณภาพฯซึ่ งจะมีการตรวจสอบระบบคุณภาพภายในอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้เชื่อมัน่ ได้วา่ การปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานในบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามนโยบายด้านคุณภาพที่ได้วางไว้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของ
ลูกค้าและมีการปรับปรุ งพัฒนาวิธีการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
5. จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีภายในองค์กร อาทิเช่น การจัดกิจกรรมสังสรรค์
อาหารกลางวัน (Lunch Party) 2 เดือนต่อครั้ง โดยมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันกับพนักงานทุกคน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผบู้ ริ หารได้มีโอกาสพบปะพนักงาน เปิ ดโอกาสให้พนักงานซักถามผูบ้ ริ หาร มี
การเชิ ญวิทยากรภายนอกมาประชาสัม พันธ์ให้ค วามรู้ ที่ เป็ นประโยชน์กับพนักงาน อาทิ เช่ น เชิ ญ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั หลักทรั พย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน LTF และ RMF เพื่อ
ประหยัดภาษีเงินได้ เป็ นต้น
6. การสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงานในยามวิกฤติ ในปี 2554 ที่ผา่ นมา ถึงแม้วา่ บริ ษทั ฯจะต้อง
ประสบปั ญหาจากมหาวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่ งทําให้บริ เวณที่ทาํ การของบริ ษทั ฯ ถนนวิภาวดีรังสิ ต
ประสบปั ญหาภาวะนํ้าท่วมเช่นกัน รวมทั้งที่อยู่อาศัยของพนักงานส่ วนหนึ่ ง ก็ได้รับผลกระทบจาก
มหาอุทกภัยในครั้งนี้ ดว้ ย บริ ษทั ฯได้ให้ความช่วยเหลือพนักงาน โดยการจัดหาที่พกั อาศัยชัว่ คราวกับ
พนักงานที่ได้รับความเดื อดร้ อน และช่วยเหลือด้านพาหนะเดินทางมาทํางาน รวมทั้งจัดหาอาหาร
กลางวันให้พนักงานที่มาปฏิบตั ิงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังออกมาตรการช่วยเหลือ
หลังนํ้าลด ทั้งการให้เงินช่วยเหลือบ้านของพนักงานที่น้ าํ ท่วมเข้าบ้านทําให้ทรัพย์สินเสี ยหาย เงินกู้
ปลอดดอกเบี้ย และทีมงานช่วยเหลือทําความสะอาด มาตรการทั้งหมดนี้ ถือว่าเป็ นการช่วยเหลือกับ
พนัก งานในช่ ว งที่ ป ระสบภาวะความยากลํา บาก และส่ ง ผลให้ก ารดํา เนิ นกิ จ การของบริ ษ ัท ฯไม่
หยุดชะงักและดําเนินการให้บริ การต่อลูกค้าไปได้ดว้ ยดี อันเกิดจากความช่วยเหลือเกื้อกูลและมีน้ าํ ใจ
ต่อกันในช่วงภาวะวิกฤตทั้งจากพนักงานและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
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7. การเตรี ยมความพร้อมของพนักงานในการเข้าสู่ การเปิ ดประเทศเสรี กบั กลุ่มประเทศอาเซี ยน บริ ษทั ฯ
ได้จัด ให้ มี ก ารเรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษให้ กับ พนั ก งาน โดยมี ก ารทดสอบแยกระดับ ตาม
ความสามารถด้านภาษา ทั้งนี้เพื่อเป็ นการเริ่ มเตรี ยมความพร้อมในเบื้องต้นให้พนักงานมีทกั ษะในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
8. ให้ความสําคัญกับการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน และไม่เลือก
ปฏิบตั ิระหว่างเพศ อาทิเช่น การว่าจ้างวิศวกรผูห้ ญิง และการจ้างงานคนพิการ เป็ นต้น
 ข้ อพิพาททางด้ านแรงงานในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางด้านแรงงานที่สําคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาที่มีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรั พย์ของ
บริ ษทั ฯ ที่มีจาํ นวนสู งกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ข้อพิพาททางด้านแรงงานส่ วนใหญ่เกิดขึ้นจากเรี ยกร้องค่าชดเชยของพนักงานชัว่ คราว ซึ่ งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
สหการวิศวกร จํากัด ว่าจ้างสําหรับโครงการต่างๆ โดยมีระยะเวลาว่าจ้างตามสัญญาสอดคล้องกับระยะเวลาการดําเนิ นงาน
ของแต่ละโครงการ โดยข้อพิพาททั้งหมดสามารถตกลงประนีประนอมกันก่อนเกิดเป็ นคดีความ
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10. การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมิน
ระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี 2554 ตามแบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ซึ่ งประกอบด้วย 5 ส่ วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ าย
บริ หาร ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีการซักถามข้อมูลจากฝ่ าย
จัดการร่ วมกับการพิจารณาแบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุ มภายใน ที่ ผ่านการพิจารณาเบื้ องต้นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
ซึ่ งรวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่ องการทําธุรกรรมกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนั้น ยังมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ถือว่ามีความเพียงพอ
และสามารถป้ องกันมิให้ผบู้ ริ หารนําทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไปใช้โดยมิชอบ หรื อโดยไม่มีอาํ นาจได้
สําหรับปี 2554 ไม่มีขอ้ สังเกตที่มีนยั สําคัญในรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีปี 2554 (Management
Letter) จากผูส้ อบบัญชี แต่อย่างใด
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11. รายการระหว่ างกัน
ในปี 2553 บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการระหว่างกันแต่อย่างใด และในปี 2554 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันเพียงรายการ
เดียว ดังนี้
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะความสัมพันธ์

:
:

ลักษณะรายการ
ขนาดของรายการ
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

:
:
:

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

:

บริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด
- บริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัดเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ ร้อยละ 14.26
- นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
ร้อยละ 6.33 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 99.99 ใน บริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด
รายการซื้ อทรัพย์สินจากผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
12,150 บาท
บริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อฉากกั้น (Partition) 11 ชิ้น ขนาดต่าง ๆ กันจากบริ ษทั เคพีเค
1999 จํากัด เพื่อใช้ในการจัดพื้นที่สาํ นักงานโครงการ UBBE ชั้น 17 โดย
บริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด ได้ขายทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับมูลค่าสุ ทธิของ
ทรัพย์สิน (Book Value) โดยฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วว่าเป็ นราคา
ที่เหมาะสมกับสภาพทรัพย์สินที่ขาย และ ราคาดังกล่าวใกล้เคียงกับราคา
ตลาด
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

11.1 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 มีมติกาํ หนดนโยบายการเข้าทํารายการ
ระหว่างกันในอนาคตว่า จะต้องมีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการ
ของบริ ษทั เกี่ยวกับความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทํารายการ และให้มีการตรวจสอบ และเปรี ยบเทียบราคา
และเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกหรื อไม่
และเพื่อความคล่องตัวในการดําเนิ นธุ รกิจ คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้บริ ษทั ฯ สามารถเข้าทํารายการระหว่างกันที่เป็ น
ธุ รกิ จปกติ หรื อสนับสนุ นธุ รกิ จปกติ เช่น การรั บงานก่อสร้าง การจ้างงานต่อ ที่ มีมูลค่ารายการไม่เกิ นกว่า 30 ล้านบาท
ภายใต้เงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวต้องกระทําด้วยราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขปกติของธุ รกิจ และเป็ นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และให้นาํ รายการระหว่างกันดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบและให้ความเห็นต่อไป ส่ วนรายการระหว่างกันต่อไปนี้ จะต้องถูกนําเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลใน
การทํารายการ และมีมติอนุมตั ิให้ทาํ รายการดังกล่าว ก่อนการตกลงเข้าทํารายการ
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 รายการระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติ หรื อที่ไม่ได้สนับสนุนธุรกิจปกติ
 รายการระหว่างกันที่กระทําด้วยราคาและ/หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่แตกต่างจากราคา และ/หรื อเงื่อนไขปกติที่
กระทํากับบุคคลภายนอก
 รายการระหว่างกันที่เป็ นธุ รกิจปกติ หรื อสนับสนุ นธุ รกิจปกติ ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขปกติของธุรกิจ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท
โดยผูท้ ี่ มี ค วามขัด แย้ง มี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ใ นลัก ษณะอื่ น ใด (ตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด หรื อตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด) ที่จะทําขึ้นกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ไม่มีอาํ นาจในการดําเนินการใด ๆ
ในหรื อเกี่ยวกับรายการหรื อเรื่ องที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว
และคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องดูแ ลให้บ ริ ษ ทั ฯ ปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรื อจําหน่ายซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีที่กาํ หนดโดยสมาคมนักบัญชี
ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะได้ให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั และ/
หรื อ ผูถ้ ือหุ ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
11.2 การอนุมตั ใิ นหลักการสํ าหรับการระหว่ างกันทีเ่ ป็ นรายการปกติ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ที่มีผลใช้บงั คับวันที่ 31 สิ งหาคม 2551
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็ นรายการค้า/ธุ รกรรมปกติของบริ ษทั ฯ จะต้องถูกนําเสนอและอนุ มตั ิโดยคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อคณะกรรมการได้มีการอนุมตั ิในหลักการให้ทาํ รายการดังกล่าวได้ ซึ่ งเดิมตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ฝ่ ายจัดการสามารถทํารายการดังกล่าวได้ โดยมิตอ้ งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใด
สําหรั บบริ ษทั ฯ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อปี 2548 ได้มีมติอนุ มตั ิในหลักการว่า การทํารายการเกี่ยวโยง
แม้วา่ เป็ นรายการปกติ แต่หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท จะต้องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการก่อนทํารายการ (ตาม
รายละเอียดที่อธิ บายในหัวข้อ มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกัน ข้างต้น) ซึ่ งเป็ นการอนุ มตั ิใน
หลักการสําหรับการทํารายการเกี่ยวโยงที่เป็ นรายการปกติ และสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิของพรบ.ที่ออกใหม่ แต่อย่างไรก็
ตาม บริ ษทั ฯ ได้นาํ เสนอเรื่ องนี้ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2551 เพื่อให้
คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบตั ิของพระราชบัญญัติดงั กล่าว
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11.3 นโยบายและแนวโน้ มการเกิดรายการระหว่ างกันในอนาคต
ในปี 2554 บริ ษทั ฯ มีการทํารายการธุ รกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏดังหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวม ปี 2554 ดังนี้
- ข้อ 8

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- ข้อ 36.5

หนังสื อคํ้าประกันธนาคาร

- ข้อ 36.6

การคํ้าประกัน

แต่ อ ย่า งไรก็ ต าม รายการดัง กล่ า วไม่ ไ ด้เ ป็ นรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน แต่ อ ย่า งใด บริ ษัท ฯ ได้มี ป ฏิ บ ัติ ต าม
กระบวนการอนุมตั ิที่กาํ หนดโดยตารางอํานาจอนุมตั ิอย่างเคร่ งครัด
ในปี 2554 ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีขนาดรายการถึงเกณฑ์ที่ตอ้ งนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ก่อนการเข้าทํารายการแต่อย่างใด
สําหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต (ถ้ามี) บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมตั ิ
การทํารายการระหว่างกันตามที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
-

นางสาว รุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 - 31 ธันวาคม 2548 และ 31 ธันวาคม
2552 - 31 ธันวาคม 2554 (รวม 10 ปี )

-

นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ เลขทะเบียน 3182 บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ผูต้ รวจสอบงบการเงิน
ประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2551 (รวม 3 ปี )

ความเห็นของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสําหรับงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 31 ธันวาคม 2554
สรุ ปได้ดงั นี้
ปี 2552
ผูส้ อบบัญชี ให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ย่อย ได้แสดงถึงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 และ 2551 ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงิ นสด สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันของแต่ละปี ของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย โดยถูกต้อ งตามที่ ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญ ชี ที่รั บรองทั่วไป และได้ให้ค าํ ชี้ แจงเรื่ องการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ซึ่ งตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีอื่น โดยในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับจํานวนเงินของรายการต่างๆ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวซึ่ งรวมอยูใ่ นงบ
การเงินรวมของบริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชีได้ถือตามรายงานของผูส้ อบบัญชีอื่นนั้น
ปี 2553
ผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแสดงถึงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
และ 2552 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป งบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นของบริ ษทั ย่อย โดยงบการเงินของบริ ษทั ย่อยเหล่านั้นแสดงยอดรวมสิ นทรัพย์ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จํานวน 130.4 ล้านบาท และ 122.1 ล้านบาท ตามลําดับ และยอดรวมรายได้สาํ หรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดี ย วกันของแต่ละปี จํานวน 327.3 ล้านบาท และ 137.4 ล้านบาท ตามลําดับ โดยความเห็ นในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับจํานวนเงิ นของรายการต่างๆ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวซึ่ งรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ผูส้ อบ
บัญชีได้ถือตามรายงานของผูส้ อบบัญชีอื่นเหล่านั้น
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ปี 2554
ผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแสดงถึงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 2553 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป งบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นของบริ ษทั ย่อย โดยงบการเงินของบริ ษทั ย่อยเหล่านั้นแสดงยอดรวมสิ นทรัพย์ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จํานวน 192 ล้านบาท และ 130 ล้านบาท ตามลําดับ และยอดรวมรายได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดี ยวกันของแต่ละปี จํานวน 336 ล้านบาท และ 327 ล้านบาท ตามลําดับ โดยความเห็ นในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ
จํานวนเงินของรายการต่างๆ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชีได้ถือตาม
รายงานของผูส้ อบบัญชีอื่นเหล่านั้น

- 82 ‐

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

12.2 ตารางสรุ ปงบการเงินรวม
งบดุล
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งบดุล (ต่ อ)
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งบกําไรขาดทุน
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งบกระแสเงินสด
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อัตราส่ วนทางการเงิน
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12.3 คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.3.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรม ซึ่ งลักษณะการทํางาน
อยูใ่ นรู ปแบบโครงการ ปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดความสําเร็ จของธุ รกิจจึงอยูท่ ี่โอกาสของการเข้าประมูลงาน การได้รับงาน
รวมทั้งการดําเนินการและควบคุมงานให้มีประสิ ทธิภาพ มีตน้ ทุนตามแผนที่วางไว้ และเสร็ จทันกําหนดเวลา
ในปี 2554 เป็ นปี ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการเติบโตทางธุ รกิจเป็ นอย่างมาก บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้ดาํ เนิ นโครงการ
ขนาดใหญ่ท้ งั ในประเทศ และต่างประเทศหลายโครงการ ดังนี้
 โครงการจากบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั กัลฟ์ เจพี จํากัด คือโครงการก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ เพื่อเชื่ อมต่อ
ระหว่างท่อก๊าซหลักของปตท.ไปยังท่อก๊าซของโครงการโรงไฟฟ้ าขนาดเล็กของบริ ษทั (Gas Pipeline
Construction Work for Gulf JP’s SPP Projects) จํานวน 7 โครงการ คิดเป็ นมูลค่างานรวม 831,000,000
บาท และ 4,745,000 เหรี ยญสหรั ฐ และโครงการ Nong Saeng Power Plant Gas Pipeline Project
ขอบเขตของงานมีสองส่ วนคืองานก่อสร้างวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และสถานี ควบคุมปริ มาณก๊าซ
สําหรับโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ (IPP) มูลค่างาน 1,185,000,000 บาท และ 16,345,000 เหรี ยญสหรัฐ
 โครงการ PTTAR-IRPC Multiproduct Pipeline จากบริ ษทั ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน
722,500,000 บาท
 โครงการ Schedule of Rates Period Contract for Main and Services at Various Location จากบริ ษทั
ปตท.จํา หน่ า ยก๊ า ซธรรมชาติ จํา กัด และ บริ ษ ัท อมตะ คอร์ ป อเรชัน จํา กัด (มหาชน) มู ล ค่ า งาน
144,000,000 บาท และ 58,000,000 บาท ตามลําดับ
 บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด บริ ษทั ย่อยได้รับงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล กําลังการผลิต
400,000 ลิ ตรต่อวัน (งานก่อสร้างนอกเหนื อจากกระบวนการผลิต) จากบริ ษทั อุบล เอทานอล จํากัด
มูลค่า 2,465 ล้านบาท
จากความสําเร็ จในการดําเนินงานของ TRC & Al-Ghalbi LLC บริ ษทั ย่อยในสาธารณรัฐสุ ลต่านโอมานที่ได้ก่อตั้ง
ตั้งแต่ปี 2552 ทําให้บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุ รกิจไปยังต่างประเทศ จึงได้ก่อตั้งบริ ษทั ย่อยอีก 1 แห่ งใน
สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน ชื่ อ TRC Engineering LLC โดย TRC International Limited ถือหุ ้นร้อยละ 70 TRC
Engineering LLC ได้รับงานในปี 2554 รวม 3 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 3.08 ล้านโอมานเรี ยล (ประมาณ 244 ล้านบาท)
ซึ่ งหนึ่ งในสามโครงการคือ โครงการของ PTTEP Oman Co., Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปตท. สํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) ที่ดาํ เนินการในสาธารณรัฐสุ ลต่านโอมานด้วย
บริ ษทั ฯ และ TRC International Limted สามารถเรี ยกร้องเงินมัดจําค่าซื้ อหุ น้ ที่ฝากใน Escrow Account จากผูซ้ ้ื อ
รายเดิมที่เคยตกลงทําสัญญาซื้ อขายหุ ้นบริ ษทั ราชเพลิน จํากัดตั้งแต่ปี 2551 ทําให้ได้รับเงินสุ ทธิ 0.47 ล้านเหรี ยญ หรื อ
ประมาณ 14 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัดเริ่ มปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน
โดยเลื อกรั บรู ้ หนี้ สินที่ เกิ ดขึ้ นจากผลกระทบสะสมย้อนหลังจนถึงปี 2553 ส่ งผลกระทบให้กาํ ไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ และ
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บริ ษทั ย่อย ปี 2554 ลดลง 2.43 ล้านบาท และเกิดผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเรื่ องนี้ จํานวน 14.24 ล้าน
บาท ได้ถกู แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวม 2,261.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 48.87 กําไรขั้นต้นเท่ากับ 326.05
ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 14.45 ซึ่ งเป็ นระดับปกติของบริ ษทั ฯ และมีผลกําไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
149.04 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุ ทธิ ร้อยละ 6.59
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีงานในมื อที่ยงั ไม่ได้รับรู้รายได้ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 18
โครงการ มูลค่างานคงเหลือ 4,690.82 ล้านบาท เติบโตขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ กว่าปี ก่อนที่อยูท่ ี่ระดับ 1,279.74 ล้านบาท คิด
เป็ นอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 266.54
12.3.1 ผลการดําเนินงาน
 รายได้
-

รายได้ จากการขายและให้ บริการ

รายได้จากการขายและให้บริ การของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในปี 2554 เป็ นจํานวน 2,261.55 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 53.48 ประกอบด้วยรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อร้อยละ 58.3 จากงานโยธา
และสถาปั ตยกรรมร้ อยละ 37.1
และจากงานติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้ างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงาน
และปิ โตรเคมีร้อยละ 4.0 และ ที่เหลือเป็ นรายได้จากการขายและรับจ้างอื่น ในขณะที่ปีก่อนมีสัดส่ วนรายได้เท่ากับร้อยละ
83.5 2.8 และ12.7 ตามลําดับ รายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อมีสัดส่ วนลดลงจากปี ก่อน ในขณะที่
รายได้จากงานโยธาและสถาปั ตยกรรมสู งขึ้น ที่มีที่มาจากโครงการอุบลเอธานอล ซึ่ งเป็ นโครงการขนาดใหญ่ของสหการ
วิศวกร ส่ งผลให้บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด มีการเติบโตของรายได้เป็ นอย่างมาก และสามารถพลิกฟื้ นผลประกอบการ
จากขาดทุนสุ ทธิในปี ก่อน มาเป็ นกําไรสุ ทธิ 43.44 ล้านบาท
-

การได้ รับเงินจาก Escrow Account จากการทีผ่ ้ ูซื้อผิดสั ญญาซื้อขายหุ้นราชเพลิน ปี 2551

ในปี 2553 บริ ษทั ฯ และ TRC International Limited ประสบความสําเร็ จในการขายหุน้ บริ ษทั ราชเพลิน
จํากัดให้กบั บริ ษทั มณี ยาเรี ยลตี้ จํากัด เกิดรายการกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม 59.16 ล้านบาท ต่อมาในปี
2554 บริ ษทั ฯ ยังคงติดตามการเรี ยกร้องเงินมัดจําค่าซื้ อหุน้ ที่ฝากใน Escrow Account จากผูซ้ ้ื อรายเดิมที่เคยตกลงทําสัญญา
ซื้ อขายหุน้ ราชเพลินตั้งแต่ปี 2551 โดยผูซ้ ้ื อได้ผดิ เงื่อนไขในสัญญาซื้ อขายหุ น้ ทําให้สิทธิในเงินค่ามัดจําดังกล่าวต้องตกเป็ น
ของผูข้ าย และในเดือนตุลาคม 2554 บริ ษทั ฯ สามารถประสบความสําเร็ จในการเจรจาเรื่ องดังกล่าว ทําให้บริ ษทั ฯ และTRC
International Limited ได้รับเงินจาก Escrow Account 0.67 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ 20.63 ล้านบาท) ซึ่ งได้รับรู้เป็ น
รายได้อื่น
 ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนที่สําคัญในการให้บริ การของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย คือ วัตถุดิบ และค่าแรง ต้นทุนขายและต้นทุน
ให้บริ การของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในปี 2554 เท่ากับ 1,901.75 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 84.10 ของรายได้รวม
ในปี 2553 มีการพิจารณาตั้งรายการค่าใช้จ่ายขาดทุนทางบัญชีที่สาํ คัญ คือ การตั้งหนี้สงสัยจะสู ญเงินให้กยู้ มื
แก่บุคคลอื่นของบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด สําหรับเงินให้กยู้ มื ตั้งแต่ปี 2552 เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมียอดยกมาต้นปี 2553
จํานวน 32.00 ล้านบาท ในระหว่างปี 2553 ได้รับชําระคืน 10.30 ล้านบาท และได้รับชําระดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไร
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ก็ตาม ตามเงื่อนไขการชําระคืน สหการวิศวกรจะต้องได้รับคืนหนี้ท้ งั หมดภายในปี 2553 ดังนั้น จึงมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญจํานวน 11.70 ล้านบาท ทําให้คงเหลือยอดเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่นสุ ทธิ ณ สิ้ นปี 2553 จํานวน 10.00 ล้าน
บาท
แต่อย่างไรก็ตามในปี 2554 สหการวิศวกรสามารถได้รับคืนหนี้ จากบุคคลดังกล่าวทั้งจํานวน 21.70 ล้านบาท
จึงเกิดรายการโอนกลับค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ 11.70 ล้านบาท ซึ่ งในทางบัญชีได้บนั ทึกรายการโอนกลับเป็ นรายการหักจาก
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
การประมาณการหนีส้ ิ นจากคดีความ
บริ ษทั ฯ มีการตั้งประมาณการหนี้สินจากคดีความคดีหนึ่ง ซึ่ งมีความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ อาจจะถูกยึดหนังสื อคํ้า
ประกันจากธนาคาร 20 ล้านบาท (โปรดดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37.1) รายการนี้ถูกตั้งเป็ นหนี้สิน
ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุน
การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ปรับปรุ ง: รายการพิเศษปี 2554 ที่ทางบัญชี ไม่ได้แยกออกมาเป็ น
รายการต่างหาก
- รายการโอนกลับ(บันทึก)ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
- ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่แท้จริ ง
รายได้รวม
สัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่อรายได้รวม

ปี 2553
195.77

(11.70)
184.07
1,519.13
12.11%

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2554
183.27

11.70
(20.00)
174.97
2,261.55
7.74%

เมื่อปรับปรุ งรายการค่าใช้จ่ายในการบริ หารด้วยรายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ และประมาณการ
หนี้ สินจากคดีความแล้ว ค่าใช้จ่ายในการบริ หารในปี 2554 จะเท่ากับ 174.97 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 4.95 และคิด
เป็ นสัดส่ วนเทียบกับรายได้รวมร้อยละ 7.74 ตํ่ากว่าปี 2553 ที่อยูท่ ี่สัดส่ วนร้อยละ 12.11
ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีของบริ ษทั ฯ จากการเข้าจดทะเบียนในตลาดเอ็มเอไอสิ้ นสุ ดลงตั้งแต่ปี 2553 ทําให้
อัตราภาษีของบริ ษทั ฯ ปรับจากร้อยละ 25 ในปี 2553 เป็ นร้อยละ 30 ในปี 2554 แต่อย่างไรก็ตาม ในการคํานวณภาษีปี 2554
มีรายการปรับปรุ งกําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 60.48 ล้านบาท ด้วยรายการที่มีนยั สําคัญดังนี้
1. หักค่าใช้จ่ายที่เกิดจริ งในปี 2554 แต่ในทางบัญชีได้รับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปีก่อน ๆ จํานวน 2 รายการที่มี
นัยสําคัญ คือ
- ค่าใช้จ่ายจากการแก้ไขงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลที่เกิดจริ ง 23.06 ล้านบาท (ทาง
บัญชีต้ งั สํารองไว้ต้ งั แต่ปี 2553 จํานวน 26.66 ล้านบาท)
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- ค่าปรับงานล่าช้าโครงการก่อสร้างโรงงงานผลิตไบโอดีเซล 32.7 ล้านบาท
2. บวกรายการประมาณการหนี้สินจากคดีความ 20 ล้านบาท เนื่องจาก รายการดังกล่าวไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่าย
ในทางภาษี
ส่ งผลให้ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 9.87 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.31ของกําไรสุ ทธิก่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคล
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัดมีขาดทุนสะสมยกมาจากปี 2552 และ2553 จํานวนรวม 86.52 ล้านบาท ซึ่ ง
สามารถใช้เครคิตภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับจากปี ที่มีผลขาดทุน ดังนั้นกําไรสุ ทธิปี 2554 43.44 ล้าน
บาทจึงไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด ส่ วนภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ย่อยในสาธารณรัฐสุ ลต่านโอมานมี
อัตราเท่ากับร้อยละ 12 ของกําไรที่เกินกว่า 30,000 โอมานเรี ยล
 ผลการดําเนินงานสุ ทธิ
- กําไรขั้นต้ น
จากการได้รับงานขนาดใหญ่ ซึ่ งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัดอาจจะต้องมีการว่าจ้างผูร้ ับเหมา
ช่วงสําหรับงานบางส่ วน จึงมีการประมาณการกําไรขั้นต้นไว้ในระดับไม่สูงมากนัก ประกอบกับลักษณะงานของสหการ
วิศวกร เป็ นงานโยธา ซึ่ งเป็ นงานที่มีอตั รากําไรขั้นต้นไม่สูงมากนัก กําไรขั้นต้นในปี 2554 อยูใ่ นระดับร้อยละ 14.45 ซึ่ ง
เป็ นอัตราระดับปกติตามมาตรฐานของบริ ษทั ฯ ในขณะที่ ปี 2553 อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ในระดับที่ สูงถึ งร้ อยละ 25.92
เนื่ องจาก ในปี 2553 มีรายการกลับรายการประมาณการค่าปรับจากความล่าช้าของโครงการผลิตไบโอดีเซล จํานวน 43.00
ล้านบาท ผลจากค่าปรับที่เกิดจริ งจํานวน 32.70 ล้านบาท ตํ่ากว่าสํารองค่าปรับที่ต้ งั ไว้ในปี 2552 จํานวน 75.70 ล้านบาท
ในทางการบันทึกบัญชี ส่ วนต่างดังกล่าวได้ถูกนํามาหักออกจากต้นทุนการให้บริ การปี 2553 นอกจากนั้นแล้วงานในมือ
ส่ วนใหญ่ในปี 2553 เป็ นงานวางระบบท่อซึ่ งเป็ นงานที่บริ ษทั ฯมีความเชี่ยวชาญ ทําให้สามารถบริ หารและควบคุมต้นทุน
การให้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- กําไรสุ ทธิ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่ 149.04 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
กําไรสุ ทธิร้อยละ 6.59 ลดลงจากปี ก่อนที่มีผลกําไรสุ ทธิ 182.85 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุ ทธิ ร้อยละ 12.04 แต่อย่างไรก็
ตามหากตัดรายการพิเศษที่เกิดจากการขายหุน้ บริ ษทั ราชเพลิน จํากัดออกจากกําไรสุ ทธิ ดังนี้
ปี 2553
182.85

กําไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
หักรายการพิเศษที่เกิดจากราชเพลิน:
- กําไรจากการจําหน่ายหุ น้ ราชเพลินในปี 2553
- รายได้สุทธิจาก Escrow Fundในปี 2554
กําไรสุ ทธิที่เกิดจากการดําเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2554
149.04

-59.16
123.68

เพิ่มขึ้น

-14.63
134.41

10.73
8.67%
จะเห็นได้ว่า ในปี 2554 กําไรสุ ทธิ ที่เกิดจากการดําเนิ นงานหลังตัดรายการที่เกิดจากราชเพลินออก เท่ากับ
134.41 ล้านบาท สูงกว่าปี 2553 ที่เท่ากับ 123.68 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 10.73 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.67
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 อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2550 - 2554 ดังนี้
อัตราการจ่าย (บาทต่อหุ น้ )
จํานวนเงิน (ล้านบาท)
ผลการ
ดําเนินงาน
เงินปันผล
หุน้ ปันผล
เงินปันผล
หุน้ ปันผล
ปี 2550
0.03174
0.28571
8.15
73.33
ปี 2551
0.15
49.50
ปี 2552
0.06
19.80
ปี 2553
0.15
49.88
ปี 2554*
0.12
40.14
-

เงิน/หุน้ ปั นผลต่อกําไรสุ ทธิ
หลังหักสํารองตามกฎหมาย

92.56%
34.43%
n/a
50.66%
79.30%

*หมายเหตุ เงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2554 จะต้องผ่านการอนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 ซึ่ งมีกาํ หนดจัดในเดือน
เมษายน 2555 โดยหุน้ เพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 7 ของโครงการ ESOP Warrant ในวันที่ 30 มีนาคม 2555

ได้รับสิ ทธิในเงินปันผลด้วย

12.3.2 ฐานะทางการเงิน
 สิ นทรัพย์
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 2,377.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
อย่างมีนยั สําคัญร้อยละ 119.73 โครงสร้างสิ นทรัพย์ประกอบด้วยสิ นทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 86 และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ร้อยละ 14 เปรี ยบเทียบกับโครงสร้าง ณ สิ้ นปี 2552 ที่ร้อยละ 81 ต่อ ร้อยละ 19 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์
เป็ นไปตามการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ
- เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ณ สิ้ นปี 2554 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสู งถึง 775.61 ล้านบาท โดย
เป็ นเงินฝากสถาบันการเงินและเงินฝากในตัว๋ สัญญาใช้เงินและตัว๋ แลกเงิน ประมาณ 774.38 ล้านบาท โดยเงินส่ วนใหญ่
ร้อยละ 80 เป็ นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
- ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ สิ้ นปี 2554 ปรากฏจํานวน 340.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
60.22 การจัดการบริ หารลูกหนี้ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เห็นได้จาก ยอดคงค้างของลูกหนี้
การค้าแยกตามอายุหนี้ ที่คงค้างประกอบด้วยลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ครบกําหนดชําระร้อยละ 62.29 ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือนร้อยละ
36.21 ค้างชําระ 3-6 เดือนร้อยละ 1.42 และที่เหลือร้อยละ 0.17 เป็ นลูกหนี้ ที่คา้ งชําระเกินกว่า 12 เดือนของสหการวิศวกร
(จํานวนเงิน 0.56 ล้านบาท) ซึ่ งเป็ นลูกหนี้ ที่เกิดขึ้นจากค่าประกันวัสดุคา้ งรับ (ค่า k) กับหน่วยงานราชการแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ น
ยอดคงค้างมาตั้งแต่ปี 2552
- รายได้ ทยี่ งั ไม่ ได้ เรียกชําระ
ตามปกติ ง านก่ อ สร้ า งจะเป็ นสั ญ ญาการก่ อ สร้ า งที่ มี ร ะยะเวลาตามที่ กาํ หนด การรั บ รู้ ร ายได้จ ากการ
ให้บริ การจะเป็ นไปตามวิธีอตั ราส่ วนของงานที่ทาํ เสร็ จ (Percentage of Completion Method) ดังนั้น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั
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ย่อย จะมีรายได้บางส่ วนที่บนั ทึกตามบัญชีแล้ว แต่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระจากผูว้ า่ จ้างเนื่องจากยังก่อสร้างและติดตั้งไม่ถึงจุดที่จะ
ทําการเรี ยกชําระได้ตามข้อกําหนดในสัญญา (Milestone Collection) ซึ่ งจะต้องมีการทํางานให้ถึงจุดที่กาํ หนดก่อนจึงจะ
สามารถส่ งใบเรี ยกเก็บเงิ นได้ ซึ่ งหลังจากนั้นรายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระจะกลายเป็ นลูกหนี้ การค้าแทน ณ สิ้ นปี 2554
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชําระของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มียอดเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจาก 177.77 ล้านบาท เป็ น 488.44 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20.54 ของสิ นทรัพย์รวม
- ลูกหนีเ้ งินประกันผลงานตามสั ญญาก่อสร้ าง
เป็ นเงินที่ลูกค้าหักออกจากค่างวดเพื่อเป็ นเงินประกันผลงาน และจะจ่ายคืนให้ผรู้ ับเหมาก่อสร้าง หลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จพร้อมนําหนังสื อคํ้าประกันผลงานจากธนาคารมาวางคํ้าประกันแทน ณ สิ้ นปี 2554 ปรากฏยอด 105.17
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่อยู่ที่ 35.97 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นเงินประกันผลงานโครงการอุบลเอธานอลของบริ ษทั
สหการวิศวกร จํากัด
- เงินจ่ ายล่วงหน้ าแก่ ผ้รู ับเหมาช่ วงตามสั ญญาก่อสร้ าง
ปรากฏยอด 189.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่อยูท่ ี่ 3.68 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นเงินที่จ่ายล่วงหน้า
ให้กบั ผูร้ ับเหมาช่วงของโครงการอุบลเอธานอลของบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
- เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระคํา้ ประกัน
เป็ นเงิ นฝากในบัญชี ออมทรั พย์ และบัญชี เงิ นฝากประจํา จํานวนรวม 187.40 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ น
หลักประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อที่ใช้ในการดําเนิ นธุ รกิ จตามสัดส่ วนที่สถาบันการเงิ นกําหนด ทั้งในรู ปวงเงิ นกูเ้ พื่อใช้เงิ นทุน
หมุนเวียน และรู ปวงเงินกูเ้ พื่อสนับสนุนโครงการ (Project Finance)
- ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ปรากฏยอด 117.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 38.66 ล้านบาท หรื อร้อยละ
48.81 ในปี 2554 มีการลงทุนซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร 67.47 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนในเครื่ องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ และเครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
บริ ษทั ฯ มีแผนงานย้ายสํานักงานใหญ่ช่วงปลายปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2554 เมื่อ
วันที่ 11 สิ งหาคม 2554 มีมติอนุมตั ิการลงทุนซื้ อที่ดินและก่อสร้างอาคารสํานักงานใหญ่ โดยมีวงเงินรวมประมาณ 140 ล้าน
บาท และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาจะซื้ อจะขายที่ดิน ที่ต้ งั บนถนนสุ ขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กรุ งเทพฯ เป็ นจํานวนเงิน 94 ล้านบาท และได้จ่ายชําระเงินงวดแรก 20 ล้านบาทในวันทําสัญญา (ปรากฏเป็ น
รายการเงินมัดจําค่าซื้ อที่ดินในงบแสดงฐานะทางการเงิน) สําหรับงวดที่สองและสามจํานวน 30 ล้านบาท และ 44 ล้านบาท
จะจ่ายในวันที่ 1 สิ งหาคม 2555 และ 1 ตุลาคม 2556 ตามลําดับ
ในปี 2553 มีรายการทางบัญชีที่สาํ คัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ คือ การตั้งค่าเผื่อการด้อย
ค่าเงินลงทุนในบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด จํานวน 36.00 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับคืนจาก
การลงทุนในสหการวิศวกร เนื่องจากในปี 2553 สหการวิศวกรมีผลประกอบการขาดทุน 47.02 ล้านบาท ส่ งผลให้ยอดเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยลดลงจาก 208.33 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2552 เป็ น 172.33 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2553 แต่อย่างไรก็ตามในปี
2554 สหการวิศวกรสามารถได้รับงานโครงการขนาดใหญ่ และสามารถพลิกฟื้ นผลการดําเนิ นงานเป็ นกําไรสุ ทธิ 43.44
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ล้านบาท และประมาณการว่าจะมีโครงการในมืออย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีการพิจารณาประมาณการการด้อยค่าจากเงินลงทุนใน
สหการวิศวกรแต่อย่างใด
 หนีส้ ิ น และแหล่งทีม่ าของเงินทุน
จากการเติบโตของงานในมืออย่างมีนยั สําคัญ จากสิ้ นปี 2553 ที่ระดับ 1,279.74 ล้านบาท เป็ น 4,690.82 ล้าน
บาท ณ สิ้ นปี 2554 คิดเป็ นอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 266.54 ส่ งผลให้ท้ งั สิ นทรัพย์และหนี้ สินรวมเพิ่มขึ้น หนี้ สินรวม
ปรากฏยอด 1,580.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่อยู่ที่ 404.28 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นถึงร้ อยละ 290.95
เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ รายการหนี้ สินส่ วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน เช่น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น ต้นทุนงานที่ยงั
ไม่ถึงกําหนดชําระ เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
ประมาณการหนี้ สินจากโครงการก่อสร้างลดลงจาก 71.20 ล้านบาท เป็ น 15.34 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเกิด
รายจ่ายจริ งระหว่างปี สําหรับงานเพิ่มเติมของโครงการก่อสร้างโรงงานไบโอดีเซล 23.06 ล้านบาท และมีการโอนกลับ
ประมาณการหนี้สิน ผลจากค่าใช้จ่ายที่เกิดจริ งตํ่ากว่าสํารองที่ต้ งั ไว้ 3.61 ล้านบาท
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เพิ่มขึ้ นจาก 0.60 เท่าเป็ น 1.98 เท่า
โครงสร้างของหนี้ สินรวมร้อยละ 58 เป็ นรายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้า และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า รวม 909.50 ล้าน
บาท ซึ่ งหากตัดรายการนี้ออกจากหนี้สินรวม อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จะลดเหลือเพียง 0.84 เท่า
ในปี 2554 เกิดรายการหนี้ สินเพิ่มเติมจากปี ก่อน คือ รายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้า 288.07 ล้านบาทจาก
โครงการอุบลเอทานอล สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (ผลจากการเริ่ มปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน) 17.98 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินจากคดีความ 20 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จัดหาเงินทุนโดยใช้เงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียน กล่าวคือ ใช้เครดิตที่ได้จากเจ้าหนี้
การค้าเพื่อสนับสนุ นเงินทุนหมุนเวียนที่ตอ้ งลงทุนในลูกหนี้ การค้า และสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น นอกจากนี้ ยงั อาศัยเงินทุน
จากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และจากเงินกูจ้ ากธนาคารพาณิ ชย์ การกูย้ ืมเงินเพื่อการบริ หารงานโครงการของบริ ษทั ฯ มักเป็ นการ
กูย้ มื ระยะสั้นในลักษณะ Project Finance ซึ่ งมีหลักประกันเป็ นเงินฝากประจําคํ้าวงเงิน ซึ่ งจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ ง
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ทําให้มีสถาบันการเงินเข้ามาเสนอบริ การสิ นเชื่อให้กบั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ สามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไขด้านอัตราค่าธรรมเนี ยม อัตราดอกเบี้ย และสัดส่ วนเงินฝากคํ้าประกันที่
ลดลง
 ทุนทีเ่ รียกชําระแล้ว
ณ สิ้ นปี 2554 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 337,699,934 บาท และทุนที่เรี ยกชําระแล้ว 333,558,339 บาท โดยมี
ทุนที่ชาํ ระแล้วที่เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จํานวน 2,890,250 บาท หุ น้ เพิ่มทุนในปี 2554 เกิดจากการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญในโครงการ ESOP (TRC-WA1 ครั้งที่ 2-5) รวม 2,890,250 หุ ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 2.01 บาทต่อหุ ้น
(รายละเอียดจํานวนการใช้สิทธิแต่ละครั้งโปรดดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27. ทุนเรื อนหุน้ )
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 กระแสเงินสดและสภาพคล่อง
ปี 2553
281.95
61.63
(30.65)
1.84
314.78
32.07
346.84

เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2554
608.82
(133.08)
(51.72)
9.49
433.51
346.84
780.36

ในปี 2553 เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดําเนิ นงานสู งถึง 608.82 ล้านบาท เนื่ องจาก ผลประกอบการกําไรจาก
ธุ รกิจปกติของบริ ษทั การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น 185.93 ล้านบาท รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 288.07
ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 604.28 ล้านบาท ลดลงของลูกหนี้ การค้า และลูกหนี้ อื่น 141.11 ล้าน
บาท และรายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ 92.38 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผรู้ ับเหมาตามสัญญาก่อสร้าง 11.31 ล้านบาท
อีกทั้งมีการจ่ายภาษีเงินได้ 42.44 ล้านบาท
เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมลงทุนติดลบ 133.08 ล้านบาท รายการหักออกที่สาํ คัญคือ การเพิ่มขึ้นของเงินฝาก
สถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกันเพื่อใช้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อเพื่อโครงการก่อสร้าง 78.72 ล้านบาท การลงทุนซื้ อ
สิ นทรัพย์ถาวร 67.33 ล้านบาท และการจ่ายมัดจําค่าซื้ อที่ดิน 20.00 ล้านบาท รายการบวกกลับคือ เงินกูท้ ี่บริ ษทั สหการ
วิศวกร จํากัด ได้รับคืน 21.70 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับ 10.38 ล้านบาท
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินติดลบ 51.72 ล้านบาท สาเหตุหลักคือ การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ จํานวน
49.88 ล้านบาท และการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร 12.71 ล้านบาท
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ยของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เท่ากับ 50 วัน อยูใ่ นช่วงระยะเวลาเก็บหนี้ โดยปกติของ
บริ ษทั ฯ แสดงถึงประสิ ทธิ ภาพของการเก็บเงินจากลูกหนี้ ส่ วนระยะเวลาชําระหนี้ ลดลงจากปี ก่อนเล็กน้อยจาก 61 วัน
เป็ น 56 วัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสภาพคล่อง ณ สิ้ นปี 2554 ในระดับสู ง เห็นได้จากระดับเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดที่สูงถึง 775.61 ล้านบาท และอัตราส่ วนสภาพคล่อง 1.32 เท่า แสดงถึงความเพียงพอของสภาพคล่องที่จะชําระคืน
หนี้ระยะสั้น และความพร้อมในการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วอยูท่ ี่ระดับ 0.75 เท่า
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12.3 ค่ าสอบบัญชี
12.3.1 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ผูส้ อบบัญชี

ค่าสอบบัญชี
สําหรับรอบปี บัญชี 2554

บริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด

840,000 บาท

บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด

บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด

800,000 บาท

TRC International Limited

Simon W.F. Ng & Co.

บริ ษทั ย่อย:

4,060 เหรี ยญสหรัฐ

ประเทศฮ่องกง
TRC Investment Limited

S.C. Ng Fuk Chong, FCCA

1,200 เหรี ยญสหรัฐ

สาธารณรัฐเมอริ เชียส
TRC & Al-Ghalbi LLC

Talal Abu-Ghazaleh & Co.

3,200 โอมานเรี ยล

สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน
TRC Engineering LLC

Talal Abu-Ghazaleh & Co.

2,750 โอมานเรี ยล

สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน
12.3.1 ค่ าบริการอืน่
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับการสอบบัญชีปี 2554
- บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

10,122 บาท

- บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด

2,502 บาท
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

13. ข้ อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
- ไม่ มี-
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
1. รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหาร และผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
นางไพจิตร รัตนานนท์
อายุ 56 ปี
ประธานกรรมการ และกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามทีอาร์ซี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุ่ นที่ 48
การอบรม
- ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ดังนี้
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 38/2005
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ นที่ 15/2007
- Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 142/2011
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 5
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54

20.595% (68,696,426 หุน้ ) ถือหุ น้ โดยตรงและโดยอ้อม
ผ่านบริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด ที่นางไพจิตร ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 99.99

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

มารดานายภาสิ ต ลี้สกุล ผูอ้ าํ นวยการสายงานพัฒนาโครงการและ
การลงทุน ทีอาร์ซี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 2551-ปัจจุบนั
กรรมการ
TRC International Limited ประเทศฮ่องกง
 2548-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
 2547-ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ไทยโตกุชูไก จํากัด
 2545-ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

รศ.นพ.กําจร ตติยกวี
อายุ 56 ปี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
- ปริ ญญาตรี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบตั ร กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย รุ่ นที่ 35/2005
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54

0.061% (202,142 หุน้ )

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 2552-ปัจจุบนั
- รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- ประธานประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
 2548-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
 2544-2552
ผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย
 2539-2552
ผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์สารสนเทศทางการแพทย์เพื่อประชาชน คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

รศ. พิเศษ เสตเสถียร
อายุ 55 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริ กา
การอบรม
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ดังนี้
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 35/2005
- Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 17/2007
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54

0.037% (125,000 หุน้ )

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 2553-ปั จจุบนั
Executive Vice President, Banking Finance 1 and Capital Market Division
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
 2552-ปั จจุบนั
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
 2552-2553
Executive Vice President, Corporate Finance Law Division
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
 2548-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
 2548-ก.ค. 52
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ทรี นีต้ ี แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จํากัด
 2539-มี.ค. 52
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สแกนดิเนเวีย ลีสซิ่ ง จํากัด (มหาชน)
 2534-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
อายุ 48 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาเอก การเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริ กา
ผูจ้ ดั การความเสี่ ยงทางการเงิน (Financial Risk Manager: FRM)
ที่ได้รับการรับรองจาก Global Association of Risk Professionals (GARP)
การอบรม
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ดังนี้
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 35/2005
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่ นที่ 11/2010
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54

0.022% (75,000 หุน้ )

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 2554-ปั จจุบนั

 พ.ค.53-ปั จจุบนั
 2553-ปั จจุบนั
 2552-ปั จจุบนั
 2551-ปั จจุบนั

 2550-เม.ย.53
 2548-ปั จจุบนั

- กรรมการ
บริ ษทั สตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ คณะบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ล์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เจตาแบค จํากัด
- กรรมการ
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
คณบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

พล.ต.ท.จรัมพร สุ ระมณี
อายุ 58 ปี
กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
- ปริ ญญาโท สาขาอาชญาวิทยา Eastern Kentucky University สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รปบ. ตร.) โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ
การอบรม
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ดังนี้
- Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 15/2006
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 51/2006
- Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 81/2006
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54

0.037% (125,000 หุน้ )

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
 2554-ปัจจุบนั
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
 2553-2554
ผูบ้ ญั ชาการ
สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ
 2552-ปัจจุบนั
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
 2551-2553
จเรตํารวจ
สํานักงานจเรตํารวจ
 2550-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
 2550-2551
รองผูบ้ ญั ชาการ
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

- 106 ‐

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายอรุณ จิรชวาลา
อายุ 58 ปี
กรรมการอิสระ ทีอาร์ซี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
- M.S. Industrial Engineering, Stanford University
- B.S. Industrial Engineering, Stanford University
- นักเรี ยนทุนเล่าเรี ยนหลวง
การอบรม
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ดังนี้
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 34/2005
- Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 88/2007
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54

ไม่มี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 2552-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ
บริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
 2552-ปัจจุบนั
บริ ษทั เค ดับบลิว ซี คลังสิ นค้า จํากัด
 2551-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั กรุ งเทพคลังเอกสาร จํากัด
 2551-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
 2550-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั กรุ งเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
 2549-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั พลังโสภณ จํากัด
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายสมัย ลีส้ กุล
อายุ 56 ปี
- กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ทีอาร์ ซี และสหการวิศวกร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
และรักษาการผูอ้ าํ นวยการสายงานการตลาด ทีอาร์ซี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันศศินทรแห่งจุฬาลงกรณ์
- ปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ -อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ.รุ่ นที่ 46
การอบรม
- ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 64/2007
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 7

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54

0.809% (2,700,000 หุน้ )

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

บิดานายภาสิ ต ลี้สกุล ผูอ้ าํ นวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน ทีอาร์ซี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 เม.ย.54-ปั จจุบนั
 2553-ปั จจุบนั
 2552-ปั จจุบนั
 2551-ปั จจุบนั

 2550-ปั จจุบนั
 2549-ก.ค.53
 2545-ปั จจุบนั
 2549-2550

กรรมการ
TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน
กรรมการ
TRC & Al-Ghalbi LLC สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
TRC International Limited ประเทศฮ่องกง
และ TRC Investment Limited สาธารณรัฐเมอริ เชียส
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ราชเพลิน จํากัด
เลขาธิการ
สหพันธ์ธุรกิจบริ หารออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย
กรรมการ
การประปาส่ วนภูมิภาค
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายไพฑูรย์ โกสี ยรักษ์ วงศ์
อายุ 59 ปี
- กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม กรรมการผูจ้ ดั การ
และรักษาการผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ ทีอาร์ซี
- กรรมการ สหการวิศวกร
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
- ปริ ญญาโท บริ หารอุตสาหกรรม Northern Illinois University
สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ -เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ดังนี้
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 26/2004
- Director Certification Program (DCP) รุ่ น 53/2005
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54

ไม่มี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 2550-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
 2541-ปัจจุบนั
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และรักษาการผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ
บริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นางพจนีย์ เผ่ าสวัสดิ์
อายุ 50 ปี
- กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม ทีอาร์ซีและสหการวิศวกร
- ผูอ้ าํ นวยการสายงานบริ หารองค์กร ทีอาร์ซี
- รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริ หารองค์กร สหการวิศวกร
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ-การตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรม
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ดังนี้
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 64/2007
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่ นที่ 9/2009
- Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 151/2011
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54

0.030% (100,000 หุน้ )

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 เม.ย.54-ปัจจุบนั กรรมการ
TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน
 2550-ปัจจุบนั
กรรมการ และผูอ้ าํ นวยการสายงานบริ หารองค์กร
บริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริ หารองค์กร
 2549-ปัจจุบนั
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
 2547-2551
กรรมการ
บริ ษทั ดี อี แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
 2549-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
 2548-2550
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายศักดา ตันติวฒ
ั นกูล
อายุ 54 ปี
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ ทีอาร์ซี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-โยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54

0.026% (87,750 หุน้ )

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 2542-ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ
บริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายเชวง รีศรีกติ ต์
อายุ 52 ปี
- ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ ทีอาร์ซี
- กรรมการ สหการวิศวกร
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-เครื่ องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54

0.035% (117,000 หุ น้ )

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 2542-ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)\
 2552-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายภาสิ ต ลีส้ กุล
อายุ 28 ปี
ผูอ้ าํ นวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน ทีอาร์ซี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ-การเงิน McCallum Graduate School of Business,
Bentley College สหรัฐอเมริ กา
การอบรม
- NIDA-Wharton 5: Executive Leadership Program
- TLCA Executive Development Program (EDP 7)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54

1.516% (5,056,185 หุน้ )

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

บุตรนายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 มี.ค.55-ปัจจุบนั ผูอ้ าํ นวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
 2553-ก.พ.55
รักษาการผูอ้ าํ นวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
 2552
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
 2550-2551
นักวิเคราะห์การเงิน
บีทียู เวนเจอร์ สหรัฐอเมริ กา
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นางสาวอุ่นเรือน สุ จริตธรรม
อายุ 44 ปี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินองค์กร และเลขานุการบริ ษทั ทีอาร์ซี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54

0.036% (120,000 หุ น้ )

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 2550-ปัจจุบนั
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
 2547-ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินองค์กร
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นางสาวเรวดี อาจหาญ
อายุ 43 ปี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ทีอาร์ซี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ-การจัดการ มหาวิทยาลัย อีสเทอร์นเอเชีย
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 2543-ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยทุกท่านไม่มีประวัติการกระทําผิดทางกฏหมายแต่
อย่างใด
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2. ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ผู้บริ หารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทฯ บริ ษัทย่ อย และ
บริษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัทย่ อย

บริษัทฯ

1. นางไพจิตร รัตนานนท์

X, 

2. รศ.นพ.กําจร ตติยกวี

/, XX

3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร

/, A

4. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

/, A

5. พล.ต.ท.จรัมพร สุ ระมณี

/

6. นายอรุ ณ จิรชวาลา

/

TRC
TRC
TRC
TRC &
บจก.
International
Investment Engineering Al-Ghalbi
ไทยเพรส
บจก.
Limited
Limited
LLC
LLC
เซอร์
สหการวิศวกร
ประเทศ
สาธารณรัฐ สาธารณรัฐ
สาธารณรัฐ เวสเซิล แอนด์
ฮ่ องกง
เมอริเชียส สุ ลต่ านโอมาน สุ ลต่ านโอมาน สตีลเวิร์ค


7. นายสมัย ลี้สกุล

XXX, , M

X, , M

8. นายไพฑูรย์ โกสี ยรักษ์วงศ์

//, ///, , M

9. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์

, ///, M


, M

10. นายกนิษฐ์ชนม์ ลี้สกุล

บริษัทร่ วม





X, 








, M

11. นายศักดา ตันติวฒั นกูล

///, M

12. นายเชวง รี ศรี กิตต์

///, M

13.นายภาสิ ต ลี้สกุล

///, M

/, M

13. นางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม

M

14. นางสาวเรวดี อาจหาญ
X = ประธานกรรมการ

M
XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ

XXX = ประธานกรรมการบริ หาร A = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

// = กรรมการผูจ้ ดั การ

/// = กรรมการบริ หาร
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 = กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
นัยสํ าคัญต่ อผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ)

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1. นายสมัย ลี้สกุล

บจก. สหการวิศวกร
X, , XXX

2. นายไพฑูรย์ โกสี ยรักษ์วงศ์*

TRC Engineering LLC

TRC & Al-Ghalbi LLC

(Sultanate of Oman)

(Sultanate of Oman)

X, 





3. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์

, M

4. นายกนิษฐ์ชนม์ ลี้สกุล

, M

5. นายเชวง รี ศรี กิตต์

(เฉพาะบริษัทย่ อยที่มีผลการดําเนินงานที่มี



/

6. Mr. Ali Saleem Saleh Al-Junaibi



7. Mr. Abdulrahman Salim Rashid
Al-Hatmi

/

/

X = ประธานกรรมการ

XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ

XXX = ประธานกรรมการบริ หาร A = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

// = กรรมการผูจ้ ดั การ

/// = กรรมการบริ หาร

M = ผูบ้ ริ หาร
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 = กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
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