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สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1. วิสัยทัศนและพันธกิจ อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
 วิสัยทัศน
มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างที่ครบวงจร (Total Solution in Energy and Infrastructure) ใน
อุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
 พันธกิจ
1. ดําเนิ นธุ รกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้บริ การครบวงจรในลักษณะ EPC (Engineering, Procurement and
Construction) ในงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อส่ งนํ้ามัน และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ตลอดจนด้าน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
2. ดําเนินงานภายใต้หลักธรรมภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม สังคมและชุมชน เพื่อ
การเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน และมัน่ คง
3. ส่ งมอบงานที่มีคุณภาพโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ด
แก่ลกู ค้า
4. พัฒนาการลงทุนในธุรกิจพลังงานและ ปิ โตรเคมี
 เปาหมาย
1. ตั้งเป้ ายอดขายเติบโต 20 ทุกๆ ปี มียอดขายรวม 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2562 (งบการเงินรวม)
2. พัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องไม่ต่าํ กว่า 4 โครงการ ภายในปี 2562
3. ได้รับรางวัลมาตรฐาน TQC แห่งชาติ (Total Quality Class) ภายในปี 2562
2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้น
1 ล้านบาท เพื่อให้บริ การด้านงานรับเหมาก่อสร้าง และวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรม
ให้กบั บริ ษทั ต่างๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี บริ ษทั ฯ ได้ขยายฐานเงินทุน และการดําเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั
ฯเข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 และย้ายเข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 23 เมษายน 2556 ในหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ภายใต้กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง และตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ มาอยูใ่ นหมวดธุรกิจบริ การ
รับเหมาก่อสร้าง
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการพัฒนาการด้านการขยายธุรกิจ และได้รับเหมางานโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ป 2548
บริ ษทั ฯ ได้รับโครงการแรกในหน่ วยธุ รกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุสาหกรรม
ปิ โตรเคมี คือ โครงการ WS Recovery Boiler Project มูลค่า 515 ล้านบาท จากบริ ษทั ไทยอินเซอร์ เนอเรท จํากัด ซึ่ งเป็ น
โครงการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งอุปกรณ์เตาเผาสารละลายด่างที่เกิดจากกระบวนการผลิตไซโคลเฮกซาโนนเพื่อการผลิต

-3‐

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ไอนํ้า และการเข้าร่ วมในโครงการท่อก๊าซธรรมชาติวงั น้อย-แก่งคอย จากบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ
2,100 ล้านบาท ดําเนินโครงการโดยกิจการร่ วมค้า CPP-TRC Joint Venture ภายใต้ความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั
ไชน่า ปิ โตรเลียม ไพพ์ไลน์ บูโร (China Petroleum Pipeline Bureau : CPP) เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไชน่า ปิ โตรเลียม
คอร์ ปอเรชัน่ (China National Petroleum Corporation : CNPC) อันเป็ นกลุ่มบริ ษทั พลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดย
บริ ษทั ฯ รับเหมาช่วงงานต่อจากกิจการร่ วมค้า มูลค่างาน 269.35 ล้านบาท
เพื่อรองรับการขยายธุ รกิจ บริ ษทั ฯ ได้บริ ษทั ฯเข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2548 ด้วยการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้กบั ประชาชนทัว่ ไป จํานวน 30 ล้านหุ น้ ในราคาเสนอขายหุ น้ ละ
1.70 บาท ทุนจดทะเบียนหลังการเสนอขายหุน้ 150,000,000 บาท

ป 2549
บริ ษทั ฯ ได้รับงานวางท่อก๊าซธรรมชาติขา้ มจังหวัด หรื อ Cross Country Pipeline คือ โครงการวางท่อก๊าซ
ธรรมชาติที่จงั หวัดสงขลา (Songkhla Transmission Pipeline Project) มูลค่างาน 540 ล้านบาท และยังได้รับโครงการ
ก่อสร้ างระบบส่ งนํ้าฝั่ งขวา สัญญาที่ 2 โครงการประแสร์ จากบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด (เจ้าของโครงการคือกรม
ชลประทาน) มูลค่างาน 140 ล้านบาท

ป 2550
บริ ษทั ฯ มีการเพิ่มทุนจํานวน 106,666,615 หุ น้ ทําให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นจาก 150,000,000 บาท
เป็ น 256,666,615 บาท วัตถุประสงค์เพื่อแลกหุ น้ เพิ่มทุนใหม่กบั หุ น้ ของบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ทําให้สหการวิศวกร
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็ นต้นมา จากการผนึกกําลังดังกล่าว ช่วยเสริ มศักยภาพในการดําเนิน
ธุ รกิจ และการแข่งขันของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างมาก และเป็ นการขยายขอบเขตของบริ ษทั ฯ ในการเข้าร่ วมประมูลงานและรับ
งานของหน่วยงานราชการได้เพิ่มขึ้น
หลังจากการได้มาซึ่ งบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งหน่ วยธุ 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
ได้รับสิ ทธิ การเช่าที่ดินระยะยาวจากสํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ สําหรับที่ดินเนื้ อที่ประมาณ 6 ไร่ บนถนน
ราชดําริ ติดกับโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ขนาดใหญ่
บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ โครงการที่ สํา คัญ คื อ โครงการส่ ว นต่ อ ขยายท่ อ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ในเครื อ ซี เ มนต์ไ ทย (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)

ป 2551
บริ ษทั ฯ มีการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ง คือ TRC Investment Limited ที่สาธารณรัฐเมอริ เชียส และ
TRC International Limited ที่ประเทศฮ่องกง ซึ่ งถือหุ น้ ทั้งหมดโดย TRC Investment Limited โดย TRC International
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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
กลุ่ มมาลี นนท์ มูลค่าโครงการโดยรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยสหการวิศวกรได้รั บงานโครงสร้ างและงาน
สถาปัตยกรรม มูลค่างาน 372 ล้านบาท
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
160 ล้านบาท
5. โครงการวางท่อส่ งก๊าซเข้าสถานี บริ การเอ็นจีวี จากบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน 242 ล้านบาท
(รวม 14 สถานี)
6. โครงการก่ อ สร้ า งระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ก ลุ่ ม โรงงานในอุ ต สาหกรรมบางปะอิ น
ที่ จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา จากบริ ษทั ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด มูลค่างาน 131 ล้านบาท
นอกจากงานรับเหมาภายในประเทศไทย บริ ษทั ฯ เริ่ มแสวงหาโอกาสในการขยายงานในต่างประเทศ โดยได้รับ
งาน 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 สาธารณรัฐพม่า
บริ ษทั ฯ มี การเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 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 ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ที่ได้จดั สรรจริ งเมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2552 และเริ่ มใช้สิทธิ ครั้ง
แรกในวันที่ 30 กันยายน 2553
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 337,699,934 บาท และทุนที่ชาํ ระแล้ว 329,999,589
บาท
ป 2552
บริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จในการขยายงานในสาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน โดยได้รับงานก่อสร้างท่อขนส่ งนํ้ามัน
จากบ่อขุดเจาะนํ้ามัน 72 จุด ไปสู่ Rima Refinery Production Center ชื่อโครงการ Construction of Flow Line Rima
Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC มูลค่าโครงการประมาณ 9.96 ล้านโอมานเรี ยล ระยะเวลาสัญญา 3 ปี
(พฤษภาคม 2552 - เมษายน 2555) ซึ่ งดําเนินโครงการโดยบริ ษทั ย่อยชื่อ TRC Middle East LLC (ชื่อเดิมคือ TRC & AlGhalbi LLC) ซึ่ ง TRC International Limited ถือหุ น้ ร้อยละ 60 ร่ วมกับพันธมิตรโอมาน สําหรับงานในประเทศ บริ ษทั ฯ
ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการระบบท่อส่ งก๊าซเพื่อต่อขยายระบบท่อ หิ นกอง ระยะที่ 2 จากบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน
267 ล้านบาท
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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 252 ล้านบาท
3. โครงการก่อสร้างอาคารสถานี ควบคุมแรงดันและวัดปริ มาณก๊าซธรรมชาติ นิ คมอุตสาหกรรมโรจนะ จาก
บริ ษทั ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด มูลค่าโครงการ 130 ล้านบาท
ป 2553
บริ ษทั ฯ และTRC International Limited บริ ษทั ย่อยที่ประเทศฮ่องกงขายหุ ้นที่ถือทั้งหมดในบริ ษทั ราชเพลิน
จํากัด ให้กบั บริ ษทั มณี ยา เรี ยลตี้ จํากัด มูลค่าขายรวม 57 ล้านบาท ได้รับรู้กาํ ไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
จํานวน 59 ล้านบาท (รวมรายการกลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในราชเพลิน 21 ล้านบาท)
บริ ษทั ฯ ได้รับงานขนาดใหญ่จากบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั กัลฟ์ เจพี จํากัด คือโครงการสัญญาก่อสร้างท่อก๊าซ
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 ล้านบาท และ 4.75 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเริ่ มทยอยใช้สิทธิ แปลงสภาพ ESOP-W1 ครั้งที่ 1 และ 2 หุ ้นเพิ่มทุนที่เกิดจาก
การใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 รวม 668,500 หุ น้ ทําให้บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 337,699,934 บาท
และทุนที่ชาํ ระแล้ว 330,668,089 บาท
ป 2554
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการโครงการขนาดใหญ่ ดังนี้
1. โครงการของกลุ่มบริ ษทั กัลฟ์ เจพี จํากัด นอกจากการดําเนิ นการโครงการสัญญาก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ
เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อก๊าซหลักของปตท.ไปยังโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก หรื อ SPP ต่อเนื่องจากปี ก่อนแล้ว ใน
ปี นี้บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มโครงการก่อสร้างวางท่อก๊าซไปยังโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ หรื อ IPP มูลค่างาน 1,185 ล้าน
บาท และ 16.345 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
2. โครงการ PTTAR-IRPC Multiproduct Pipeline จากบริ ษทั ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน 733 ล้าน
บาท
3. โครงการ Schedule of Rates Period Contract for Main and Services at Various Location จากบริ ษทั ปตท.
จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด และ บริ ษทั อมตะ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน 144 ล้านบาท และ 58 ล้านบาท
ตามลําดับ
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างงานขนาดใหญ่ คือ โครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตเอ
ทานอล กําลังผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน ในส่ วนงานก่อสร้างนอกเหนือจากกระบวนการผลิต (Plant Outside Battery Limit:
OSBL) มูลค่างาน 2,134 ล้านบาท จากบริ ษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไทยออยล์ เอทานอล จํากัดเข้าไปร่ วมลงทุน
จากความสําเร็ จในการดําเนินงานของ TRC Middle East LLC บริ ษทั ย่อยในสาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน ทําให้
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ จึงได้ก่อตั้งบริ ษทั ย่อยอีก 1 แห่งในสาธารณรัฐสุ ลต่าน
โอมาน ชื่อ TRC Engineering LLC โดย TRC International Limited ถือหุน้ ร้อยละ 70 TRC Engineering LLC ได้รับงาน
ในปี 2554 รวม 3 โครงการ รวมมูลค่างาน 2.9 ล้านโอมานเรี ยล หรื อประมาณ 232 ล้านบาท ซึ่ งหนึ่งในสามโครงการคือ
โครงการของ PTTEP Oman Co., Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) ที่
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ดําเนินการในสาธารณรัฐสุ ลต่านโอมานด้วย
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้ทยอยใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ (ESOP-W1)
รายไตรมาส ตามโครงการ ESOP ต่อเนื่องจากปี ก่อน จํานวนหุ น้ เพิ่มทุนที่เกิดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2-5 รวม 2,890,250 หน่วย
ทําให้บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 337,699,934 บาท และทุนที่ชาํ ระแล้ว 333,558,339 บาท
ป 2555
 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้รับงานโครงการที่สาํ คัญ ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ ได้รับงานโครงการออกแบบ จัดหาและก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติ เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ ว
ระยะทาง 21 กิโลเมตร สถานี ควบคุมก๊าซ สถานี ควบคุมและวัดปริ มาณก๊าซ เพื่อจ่ายก๊าซให้แก่โรงงานผลิตไฟฟ้ าอุทยั ซึ่ ง
เป็ นโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ (GUT Gas Pipeline Project) จาก บริ ษทั กัลฟ์ เจพี ยูที จํากัด คิดเป็ น
มูลค่างาน 1,547 ล้านบาท
2. บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ได้รับงานเหมาก่อสร้างโครงการอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก โครงสร้างเหล็กและ
ระบบสาธารณูปโภค หรื อ Civil works for ABS VI/Green ABS Expansion Project จาก บริ ษทั ไทย เอบีเอส จํากัด มูลค่า
งาน 280 ล้านบาท
3. TRC Middle East LLC บริ ษทั ย่อยที่สาธารณรัฐโอมานได้รับการต่ออายุสัญญาสําหรับงาน Construciton of
Flow Line Rima Satelites Small Fields อายุสัญญาเดิม 3 ปี ไปอีก 1 ปี + 1 ปี คิดเป็ นมูลค่างาน ส่ วนต่อสัญญา 2 ปี รวม
ประมาณ 4.8 ล้านโอมานเรี ยล
 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2555 ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ แบบมอบอํานาจ
ทัว่ ไป จากเดิมจํานวน 337,699,934 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 471,502,434 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่
จํานวน 133,802,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
 วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เป็ นวันสิ้ นสุ ดโครงการ ESOP Warrant ครั้งที่ 1 หรื อ ESOP-W1 ของบริ ษทั ฯ ที่
ทยอยใช้สิทธิ ทุกวันที่ 30 ของทุกสิ้ นไตรมาส เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 30 กันยายน 2553 รวมการใช้สิทธิ ท้ งั หมด 9 ครั้ง สรุ ปมีผใู้ ช้
สิ ทธิแปลงสภาพทั้งโครงการทั้งหมด 6,586,000 หน่วย เกิดหุน้ สามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพ ESOP Warrants
ทั้งหมด 6,586,000 หุน้ ทําให้บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 471,502,434 บาท และทุนที่ชาํ ระ
แล้ว 336,585,589 บาท
 TRC International Limited บริ ษทั ย่อยที่ประเทศฮ่องกง ซื้ อหุ ้นบริ ษทั เหมืองแร่ โปแตชอาเซี ยน จํากัด
(มหาชน) จํานวน 500,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 50,000,000 บาท
ป 2556
 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับงานที่สาํ คัญ
1. บริ ษทั ฯ ได้รับโครงการขนาดใหญ่จากบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ดังนี้
- โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิ ต มูลค่างาน 834.01 ล้านบาท และ 7.55 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ
- โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติสระบุรี-นครราชสี มา ภายใต้การดําเนิ นงานของกิจการร่ วมค้าซิ โนเปคทีอาร์ซี (บริ ษทั ซิ โนเปค อินเตอร์เนชัน่ แนล ปิ โตรเลียม เซอร์ วิส คอร์ ปอเรชัน่ จากประเทศจีน) สัดส่ วนการลงทุนประมาณ
ร้อยละ 70 โดยบริ ษทั ซิ โนเปค อินเตอร์ เนชัน่ แนล ปิ โตรเลียม เซอร์ วิส คอร์ ปอเรชัน่ จากประเทศจีน และร้อยละ 30 โดย
บริ ษทั ฯ) มูลค่างาน 4,433.65 ล้านบาท และ103.45 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
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2. บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ได้รับงานดังนี้
- งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้ างศูนย์ปฏิ บตั ิ การระบบท่อเขต 8 และ โครงการก่อสร้ างอาคาร
ห้องปฏิบตั ิการพลังงานประยุกต์ จากบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน 206.70 ล้านบาท และ 275 ล้านบาท ตามลําดับ
- งานก่อสร้างถนน สะพานข้ามคลองชลประทานที่ 26 และระบบระบายนํ้าเฟส 1โครงการ TPARK
Wang Noi2 จากบริ ษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ ค จํากัด มูลค่างาน 163.61 ล้านบาท
- งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตย์ และงานสุ ขาภิบาล อาคารเก็บสิ นค้า อาคาร 9 (ศรี ราชา) เฟส 2
จากบริ ษทั อลูคอน จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน 93.48 ล้านบาท
3. TRC Engineering LLC ได้รับงาน Front End Engineering and Design (FEED) for SR-WWTP Odor
Abatement Project จาก ORPIC Sohar Refinery Complex มูลค่างาน 350,000 โอมานเรี ยล ภายใต้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ไอ
อาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
 บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด จัดตั้งบริ ษทั ย่อยในนาม “บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอสเคเค จํากัด” ร่ วมกับบริ ษทั คู
โด คองยุง จํากัดพันธมิตรจากประเทศเกาหลี สัดส่ วนการถือหุ น้ ร้อยละ 90 ต่อ 10 ตามลําดับ เพื่อเข้าร่ วมประมูลงานของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2556 มีมติที่สาํ คัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ต่อกรรมการและ/หรื อพนักงาน ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ดังนี้
- อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ สามัญ จากหุน้ ละ 1 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท
- ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป และลดทุนจดทะเบียนที่สาํ รองไว้สาํ หรับการเพิ่มทุน
ดังกล่าว และทุนที่สาํ รองสําหรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1
- อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 336,585,589 บาท เป็ น 425,514,868.50 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญ
177,858,559 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ น้ ปั นผล การใช้สิทธิ แปลงสภาพ ESOP-W2 และการ
เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่ วนการถือหุน้
 บริ ษทั ฯ ออกหุน้ ปันผลจํานวน 112,146,533 ล้านหุน้ ได้รับชําระค่าหุน้ จากการเสนอขายหุ น้ สามัญต่อผูถ้ ือหุ น้
เดิมจํานวน 31,269,062 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 2.50 บาท และออก ESOP-W2 ให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
จํานวน 31,600,000 หน่วย ในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคมตามลําดับ ณ สิ้ นปี 2556 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน
425,514,868.50 ล้านบาท ทุนที่ชาํ ระแล้ว 408,293,386.50 บาท
 ในเดื อนเมษายน 2556 บริ ษทั ฯ ย้ายจากตลาดหลักทรั พย์ เอ็มเอไอ ไปเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเดือนพฤศจิกายน 2556 ได้รับรางวัล SET AWARDS 2013 ด้านการรายงานบรรษัทภิ
บาลดีเยีย่ ม ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่ งเป็ นรางวัลที่มอบให้แก่บริ ษทั จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบตั ิ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และบริ ษทั ฯ ยังได้รับรางวัลดีเด่น บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้าน
ผลการดําเนิ นงาน และนายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้รับรางวัลผูบ้ ริ หารสู งสุ ดดีเด่น ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ
ป 2557
 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สาํ คัญจํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการรับเหมากอสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซลแหงใหม กําลังการผลิต 450 ตันตอวัน จากบริษัท บาง
จากไบโอฟูเอล จํากัด มูลค่างาน 1,200 ล้านบาท

-8‐

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2. โครงการกอสรางติดตั้งเตาเผา Waste Gas ที่โรงแยกกาซธรรมชาติจะนะ จังหวัดสงขลา จากบริ ษทั
ทรานส์ ไทย-มาเลเซี ย (ประเทศไทย) จํากัด มูลค่างาน 519,000,000 บาท และ 11,330,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือ มูลค่างานรวมประมาณ 890 ล้านบาท
 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศกร จํากัด ย้ายสํานักงานใหญ่มาตั้งอยูเ่ ลขที่ 8 ซอยสุ ขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่า
แร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เป็ นอาคาร 6 ชั้น
 บริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อหุ น้ TRC Middle East LLC เพิ่มเติม ทําให้สัดส่ วนการถือหุน้ ของ TRC International Limited
ใน TRC Middle East LLC เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็ นร้อยละ 70 ตั้งแต่วนั ที่ 16 มิถุนายน 2557 (บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ใน TRC
International Limited ผ่าน TRC Investment Limited บริ ษทั ย่อยที่สาธารณรัฐเมอริ เชียสร้อยละ 100)
 ในเดือนตุลาคม 2557 มีการปิ ดบริ ษทั และชําระบัญชีบริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอสเคเค จํากัด เนื่ องจากยังไม่ได้มี
การดําเนินธุรกิจใดๆ นับแต่มีการจัดตั้งบริ ษทั จึงปิ ดกิจการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการ
 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้เริ่ มทยอยใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 1-3
จํานวนหุ น้ เพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1-2 รวม 5,954,933 หุ น้ ทําให้บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 จํานวน 425,514,869 บาท และทุนที่ชาํ ระแล้ว 411,306,853 บาท
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสรางรายได
โครงสรางรายได

ดําเนิการโดย

บริษัทฯ
TRC Middle East
TRC Engineering
กิจการรวมคา
ซิโนเปค-ทีอารซี
รวม
1.2 รายไดจากการใหบริการ
บริษัทฯ
ระบบวิศวกรรมและกอสราง
สหการวิศวกร
โรงงานในอุตสาหกรรม
พลังงานและปโตเคมี
รวม
1.3 รายไดจากการใหบริการ
สหการวิศวกร
กอสรางงานโยธา
1.4 รายไดจากการใหบริการ
บริษัทฯ
TRC Engineering
อื่นๆ
รวม
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
2. ดอกเบีย้ รับ
3. รายได้ อนื่
รวมรายได้ ท้งั สิ้น
1.รายได้ จากการให้ บริการ
1.1 รายไดจากใหบริการ
กอสรางระบบทอ

ป 2557
สัดสวน
การถือหุน จํานวนงิน
รอยละ
ของบริษทั
(ลบ.)

ป 2556
ป 2555
จํานวนงิน
จํานวนงิน
รอยละ
รอยละ
(ลบ.)
(ลบ.)

70%
70%

1,923.84
165.02
-

61.51
5.28
-

30%

462.38

14.78

99.99%

2,551.24
6.93
-

81.57
0.22
-

1,999.86
97.68
149.28

79.49
3.88
5.93

2,069.23
701.37
1,477.20

47.63
16.15
34.00

99.99%

6.93
507.12

0.22
16.21

246.96
226.60

9.81
9.01

2,178.57
62.84

50.15
1.45

0.77
29.29
30.06
3,095.35
3.92
28.47
3,127.74

0.02
0.94
0.96
98.96
0.13
0.91
100.00

8.00
0.32
8.00
0.32
2,481.42 98.63
2.54
0.10
32.02
1.27
2,515.98 100.00

4.10
0.00
4.10
4,314.74
6.99
22.42
4,344.15

0.09
0.09
99.32
0.16
0.52
100.00

70.00%
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1,743.27
240.24
16.35
-

69.29
9.55
0.65
-

1,688.35
177.39
203.49
-

38.87
4.08
4.68
-
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1. ลักษณะบริการ
 บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจให้บริ การงานรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบทาง
วิศวกรรมงานวางระบบท่อ และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีท้ งั ในและต่างประเทศ รวมทั้งธุ รกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน
ด้านพลังงาน อสังหาริ มทรัพย์ โรงไฟฟ้ า และปิ โตรเคมี โดยบริ ษทั ฯ เชี่ยวชาญงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ บริ ษทั ฯ มี
บริ ษทั ย่อยที่ดาํ เนินธุ รกิจด้านงานรับเหมาคือ บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัดเป็ นผูร้ ับเหมาก่อสร้างงานโยธาที่มีประสบการณ์
มากกว่า 50 ปี และบริ ษทั ย่อย 2 แห่งที่สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมานคือ TRC Middle East LLC และ TRC Engineering LLC
บริ ษทั ฯ มีการเข้าร่ วมงานกับผูร้ ับเหมารายอื่นทั้งที่เป็ นผูร้ ับเหมาในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศ เพื่อเข้าร่ วม
ประกวดราคา รวมทั้งอาจมีการเข้าร่ วมจัดตั้งกิจการร่ วมค้า (Joint Venture) หรื อคอนซอร์ เตียม (Consortium) เพื่อใช้ในการ
เข้าร่ วมประกวดราคาและบริ หารงานโครงการ ในเดือนธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ซิ โนเปค อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ปิ โตรเลียม เซอร์ วิส คอร์ ปอเรชัน่ ร่ วมจัดตั้งกิจการร่ วมค้า ซิ โนเปค-ทีอาร์ ซี เพื่อดําเนิ นงานโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติ
จากสระบุรีไปนครราชสี มา ของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) มูลค่า 4,433.65 ล้านบาท และ 103.45 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
ลักษณะงานที่บริ ษทั ฯ ดําเนินการสามารถแบ่งได้เป็ น 5 ประเภทหลัก คือ
1. งานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) คือ งานที่ลูกค้าจ้างทางบริ ษทั ฯ ให้ออกแบบทางวิศวกรรม งานนี้
เป็ นงานที่ตอ้ งใช้ความรู้ทางวิศวกรรมออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งที่มีประสิ ทธิภาพที่สุดให้แก่ลกู ค้า
2. งานจัดซื้อ (Procurement) คือ งานการจัดหาวัสดุก่อสร้างตามที่ลกู ค้าต้องการ มาเพื่อก่อสร้างและติดตั้งตาม
แผนดําเนินงานที่วางไว้ บริ ษทั ฯ มักได้รับการว่าจ้างให้ดาํ เนินการงานประเภทนี้พร้อมกับงานก่อสร้าง
3. งานกอสราง (Construction) คือ งานการก่อสร้างและติดตั้งระบบงานวิศวกรรมจริ งหลังจากที่ได้มีการ
ออกแบบทางวิศวกรรมและจัดซื้ อวัสดุก่อสร้างเรี ยบร้อยแล้ว
4. งานบริหารการกอสราง (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 องนั้นๆ
เป็ นพิเศษ
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วย ดังนี้
1. ธุรกิจรับเหมากอสรางในงานวางระบบทอ บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ โดยงาน
หลักของบริ ษทั ฯ คือ ธุรกิจรับเหมาการวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติให้กบั บริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิ โตรเคมี โดยใน
อดีตบริ ษทั ฯจะทํางานในส่ วนของระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Gas Distribution Pipeline) เป็ นหลัก และได้สง่ั สม
ประสบการณ์ร่วมทํางานกับพันธมิตรต่างประเทศในงานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกข้ามประเทศ หรื อ ข้ามจังหวัด (Crosscountry pipeline) ซึ่ งเป็ นงานขนาดใหญ่ (ในปี 2548 บริ ษทั ฯ ได้รับงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ ผ่านทางกิจการร่ วมค้า CPPTRC ซึ่ งเป็ นการร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ไชน่า ปิ โตรเลียม ไพพ์ไลน์ บูโร สําหรับโครงการท่อก๊าซวังน้อย-แก่ง
คอยเป็ นโครงการแรก) จนกระทัง่ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ สามารถรับงานวางระบบท่อส่ งก๊าซขนาดใหญ่ได้ดว้ ยตัวเอง นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังมีความเชี่ยวชาญในงานวางระบบท่ออื่นๆ ด้วย เช่น ระบบท่อสําหรับการขนส่ งวัตถุดิบทางด้านปิ โตรเคมี และ
ระบบท่อนํ้า เป็ นต้น
- 11 ‐

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2. ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและกอสรางโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปโตรเคมี บริ ษทั ฯ
ประกอบธุ รกิ จรั บเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้ างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี โดยบริ ษทั ฯ
อาจจะทําการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมกับติดตั้งระบบวิศวกรรมสําหรับโรงงาน งานที่บริ ษทั ฯจะรับติดตั้งระบบ
วิศวกรรมส่ วนใหญ่จะเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมในธุ รกิจพลังงานและปิ โตรเคมี ซึ่ งบริ ษทั ฯ อาจมีการร่ วมลงทุนหรื อร่ วม
เสนองานกับพันธมิตรข้ามชาติผเู้ ป็ นเจ้าของเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามความประสงค์ของลูกค้าแต่ละราย
3. ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน เป็ นหน่วยธุรกิจที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ต้ งั แต่ปี 2550 โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนา
โครงการด้านพลังงาน อสังหาริ มทรัพย์ โรงไฟฟ้ า และโรงงานปิ โตรเคมี โครงการที่อยูใ่ นระหว่างการศึกษาความเป็ นไป
ได้ และร่ วมพัฒนาโครงการ อาทิเช่น โครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้ าสตึงนํา ที่ประเทศกัมพูชา โครงการลงทุนในสัมปทาน
ขนาดใหญ่ โครงการลงทุนด้านอุตสาหกรรมพลังงานในต่างประเทศ เป็ นต้น
4. ธุรกิจตางประเทศ บริ ษทั ฯ มีนโยบายขยายงานออกสู่ ต่างประเทศภายใต้ความร่ วมมือกับพันธมิตรทั้งในและ
ต่างประเทศ
 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
ก่อสร้ างอาคาร และ 4) ธุ รกิ จก่อสร้ างโรงงาน โดยมี รูปแบบในการก่อสร้ 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
เข้าสู่แผนฟื้ 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
สหการวิศวกรได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการจัดลําดับชั้นจากหน่วยงานราชการในระดับ 1 และระดับพิเศษ
หลายแห่ง อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท กรุ งเทพมหานคร การประปาส่ วนภูมิภาค การ
ท่าเรื อแห่งประเทศไทย เป็ นต้น ซึ่ งทําให้สหการวิศวกรสามารถเข้าร่ วมประมูลที่มีมูลค่าโครงการสู งจากหน่วยงานราชการ
ดังกล่าวได้ นอกจากนั้นแล้วในเดือนมกราคม 2552 สหการวิศวกรยังได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพมาตรฐาน ISO
9001:2008 ซึ่ งเป็ นการรับรองถึงมาตรฐานในการทํางานที่เทียบเท่าระบบสากล
 บริษัทยอยที่สาธารณรัฐสุลตานโอมาน
- TRC Middle East LLC จัดตั้งในปี 2552 เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งเฉพาะกิจ เพื่อรับงานก่อสร้างโครงการ Construction
of Flow Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC ลักษณะงานเป็ นการรับเหมาก่อสร้างท่อย่อยเพื่อ
ขนส่ งนํ้ามันดิบ โดยระยะเวลาตามสัญญาเริ่ มแรกคือ 3 ปี (พฤษภาคม 2552 – เมษายน 2555) และจากการทํางานที่เป็ นที่
พอใจของลูกค้า ในปี 2555 บริ ษทั ฯ ได้รับการต่ออายุสัญญา สําหรับงานเพิ่มเติมอีก 1 ปี + 1 ปี (สิ้ นสุ ดเมษายน 2557)
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- TRC Engineering LLC จัดตั้งในปี 2554 เพื่อประกอบธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน
โดยในปี 2554 ได้รับงานวางท่อนํ้ามันดิบจาก PTTEP (Oman) Co., Ltd. ระยะเวลางานสิ้ นสุ ดปี 2555
งานที่อยูระหวางกอสรางที่ยังไมไดสงมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีงานที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ โดยสรุ ปดังนี้
จํานวน
มูลค่างานที่เหลือ
โครงการ
(ล้านบาท)
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
8
3,486.94
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
4
123.59
มูลคางานที่อยูระหวางกอสรางที่ยังไมไดสงมอบของบริษัทฯ และบริษัทยอย
12
3,610.53
- บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
ชื่อผูวาจาง

มูลคางาน
ของบริษัทฯ
(ลานบาท)

มูลคางานทีเ่ หลือ
โดยประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลาของ
โครงการ

E,P,C
E,P,C

บริ ษทั บางจาก ไบโอฟูเอล จํากัด
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

1,199.58
1,587.23

1,199.58
1,160.84

ธ.ค.57 – พ.ค.59
พ.ย.56 - เม.ย.59

3. The New Incinerator Project

E,P,C

บริ ษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย
(ประเทศไทย) จํากัด

894.17

894.17

พ.ย.57 – ก.ค.59

4. Navanakorn-Rangsit
Interconnecting Gas Pipeline
Project (มูลค่างาน 834.01 ล้านบาท

E,P,C

บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

1,083.84

137.70

ก.ค.56 - เม.ย.58

E,P,C

บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

153.83

65.26

เม.ย.57 – มี.ค.58

E,P,C

บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ น
เนอร์ยี่ จํากัด

152.38

22.99

มี.ค.57 – มี.ค. 58

E,P,C

บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

53.00

5.30

ม.ค.57 – มี.ค.58

บริ ษทั อมตะ จัดจําหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จํากัด
รวมงานในมือทั้งสิ้น 8 โครงการ

1.10

1.10

พ.ย.57 – ธ.ค.57

5,125.13

3,486.94

ชื่อโครงการ
1. 450 TPD Biodiesel Plant
2. Provincial GasTransmission
Pipeline to Nakhon Ratchasima

ลักษณะ
ของการ
รับเหมา(1)

(มูลค่างานรวม 4,433.65 ล้านบาท และ
103.45 ล้านเหรี ยญสหรัฐ)

และ 7.55 ล้านเหรี ยญสหรัฐ)

5. Natural Gas Pressure
Reduction Station Pipeline
Project
6. Design, Construction,
Installation and Test Works for
the Pipeline Distribution System
from CUP-1 to PPCL # 2
7. Construction Phase for
Remaining GAS
8. Design for UACJ & Delong

E
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- บริษัท สหการวิศวกร จํากัด
ลักษณะ
ชื่อโครงการ
ของการ
รับเหมา(1)

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ชื่อผูวาจาง

E,P,C
1. งานกอสรางอาคารหอง
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
ปฏิบัติการพลังงานประยุกต
อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา
C
2. งานอนุรักษฟนฟูหนองสนุน
กรมทรัพยากรนํ้า
หมูที่ 4 ตําบลแควใหญ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค
E,P,C
3. จ้างจัดทําภูมิทศั น์และ
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
สาธารณูปโภคในบริ เวณพื้นที่
ศูนย์ปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 8
E,P,C
4. งานซื้อและจ้างก่อสร้างโรง
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผลิตนํ้า สําหรับโครงการ
โรงไฟฟ้ าวังน้อย ชุดที่ 4
จ.พระนครศรี อยุธยา
รวมงานในมือทั้งสิ้น 4 โครงการ

มูลคางาน
ของบริษัทฯ
(ลานบาท)

มูลคางานทีเ่ หลือ
โดยประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลาของ
โครงการ

275.00

96.25

ธ.ค.56 - เม.ย.58

20.19

16.21

ธ.ค.57 – ก.ค.58

14.90

8.56

ก.ย.57 – ก.พ.58

20.36

4.40

ก.ย.54 – ธ.ค.57

330.45

123.59

หมายเหตุ
(1)

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

(2)

มูลค่างานที่เหลือของโครงการของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) คํานวณเป็ นเงินบาทที่อตั ราแลกเปลี่ยน 33.1132 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

2. การตลาดและการแขงขัน
กลยุทธการแขงขัน
กลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
1. การควบคุมคุณภาพของงาน บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะควบคุมคุณภาพของงานให้มีคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด และ ดําเนินการส่ งงานให้ตรงตามกําหนดเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า
2. ชื่อเสียงและประสบการณของกลุมวิศวกรผูบริหาร ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการบริ หารงานในธุ รกิจ
รั บเหมาก่อสร้ างมายาวนาน โดยกลุ่มผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มี ความรู้ และประสบการณ์ การทํางานภาคปฏิ บตั ิในงาน
วิศวกรรมมากกว่า 20 ปี และมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ ทําให้สามารถมีส่วนช่วยตรวจสอบดูแลการ
ทํางานของวิศวกรระดับผูจ้ ดั การโครงการอีกต่อหนึ่ง
3. ผลงานในอดีต ด้วยคุณภาพของผลงานและบริ การในอดีตที่ได้รับมอบหมายในงานโครงการจํานวนมาก
ประกอบกับความสําเร็ จในการรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้งในงานวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ และงาน
ก่อสร้างโรงงานในอุตสาหรรมพลังงานและปิ โตรเคมี ในลักษณะ Turn-key และการขยายธุรกิจเข้าสู่ ธุรกิจต่างประเทศ ทํา
ให้ลูกค้าจํานวนมากให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ การกลับมาใช้บริ การของบริ ษทั ฯ อีก รวมทั้งได้แนะนําต่อไปยังลูกค้า
อื่นๆ ด้วย
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4. ความสามารถของบุคลากร บริ ษทั ฯ มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ดาํ เนินการอยูจ่ าํ นวนมากทําให้
สามารถให้บริ การกับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพที่ดี โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้และสนับสนุนให้
พนักงานมีการฝึ กอบรมอยูอ่ ย่างสมํ่าเสมอ
5. การรวมมือกับพันธมิตร เพื่อเสริ มศักยภาพในการรับงานจากกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น
การผนึกกําลังกับพันธมิตรผูเ้ ป็ นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านปิ โตรเคมี เพื่อเป็ นการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันด้านราคา และการร่ วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศเพื่อขยายงานออกสู่ ต่างประเทศ
นโยบายและสภาพการแขงขันในป 2557 และแนวโนมในอนาคต
1. นโยบายการตลาดของบริ ษทั ฯ คือ การรักษาฐานลูกค้าภายในประเทศที่บริ ษทั ฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็ น
อันดับหนึ่งในด้านการเป็ นผูร้ ับเหมาก่อสร้างด้านการวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ โดยได้รับความไว้วางใจของลูกค้ารายใหญ่
ในประเทศ เช่น บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อปตท. ทั้งนี้ยงั มุ่งเน้นในการขยายตลาดการวางท่อส่ งก๊าซ
ไปยังกลุ่มโรงไฟฟ้ าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตทั้งจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนขนาดใหญ่ (IPP) และผูผ้ ลิตไฟ้ ฟ้ า
เอกชนขนาดเล็ก (SPP) ซึ่ งงานในประเทศยังจะเป็ นสัดส่ วนรายได้หลักของบริ ษทั ฯ แต่ในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ ไม่หยุดนิ่ง
ที่จะแสวงหาโอกาสในการขยายงานไปต่างประเทศควบคู่ไปด้วย ซึ่ งในปี 2557 ที่ผา่ นมาได้เข้าร่ วมกับพันธมิตรเข้าประมูล
งานในสาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังขยายตลาดไปยังธุรกิจการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิต
พลังงานทดแทน เช่น การผลิต เอทานอล และไบโอดีเซล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของภาครัฐ และบริ ษทั ฯ ยังติดตามที่จะเข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากภาครัฐบาล
ตามนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิ ดเสรี การค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) อาทิเช่น
โครงการรถไฟรางคู่ โครงการก่อสร้างถนน เป็ นต้น
2. สภาพการแข่งขัน ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือการรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อนั้น มีคู่แข่งขันในประเทศ
น้อยราย เนื่องจากสําหรับการวางท่อที่มีขนาดใหญ่ และมีระยะทางยาวต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการ
ทํางานเป็ นอย่างมาก อีกทั้งต้องมีผลงานในอดีตอ้างอิงในการเข้าประมูลงาน และในบางโครงการจําเป็ นต้องมีพนั ธมิตร
ต่างชาติเข้ามาร่ วมประมูลงานและร่ วมดําเนินโครงการด้วยตามคุณสมบัติของผูเ้ ข้าประมูลงานที่เจ้าของงานกําหนด โดยถือ
ได้วา่ บริ ษทั ฯ มีความได้เปรี ยบเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน เนื่องจากมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาเป็ นระยะเวลานาน อีก
ทั้งมีผลงานอ้างอิงภายใต้ความร่ วมมือกับพันธมิตรต่างชาติ สําหรับคู่แข่งจากต่างประเทศนั้นก็มีจาํ นวนไม่มากนัก อาทิเช่น
คู่แข่งจากประเทศจีน อินเดีย เป็ นต้น ทั้งนี้ คู่แข่งขันจากต่างประเทศก็มีความจําเป็ นที่จะต้องเข้ามาร่ วมมือกับผูป้ ระกอบการ
ในประเทศ เนื่องจากลักษณะงานบางส่ วนจะต้องอาศัยผูป้ ระกอบการในประเทศ อาทิเช่น การติดต่อกับหน่วยงานราชการ
การจัดการปั ญหาด้านมวลชน เป็ นต้น
ส่ วนการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมีน้ นั ถือได้วา่ บริ ษทั ฯ สามารถพัฒนา
ศักยภาพด้านการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ ว ให้ความสําคัญกับงานด้านวิศวกรรมหรื อ Engineering ทําให้กลุ่มบริ ษทั สามารถ
รับงานในลักษณะ Turn-key รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมีขนาดใหญ่ได้หลายโครงการ
ในช่วง 4-5 ปี ที่ผา่ นมา อาทิเช่น โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลเฟส 1 ในปี 2551 โดยต่อมาในปี 2557 บริ ษทั ฯ ก็
สามารถรับงานเฟสที่ 2 เนื่องจากผลงานจากเฟส 1 เป็ นที่ยอมรับจากเจ้าของงาน โครงการผลิตเอธานอลในปี 2554
โครงการ New Incinerator Project จากบริ ษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซี ย (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นต้น
การรับเหมาก่อสร้างในงานโยธา และสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิเช่น งานถนน งานสะพานนั้น มีคู่แข่งใน
ประเทศเป็ นจํานวนมาก เป็ นไปตามลักษณะปกติของธุรกิจ บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด บริ ษทั ย่อยรับงานด้านนี้
แต่อย่างไรก็ตาม กรณี งานสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่น้ นั จะต้องอาศัยการร่ วมมือกับพันธมิตรต่างชาติดว้ ย อาทิเช่น
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การเข้าประมูลงานจากการรถไฟ ซึ่ งสหการวิศวกรจะร่ วมมือในการเข้าประมูลงานกับ China Railway No.3 Engineering
Group Company Limited จากประเทศจีน บริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่าจากผลงานในอดีตของบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ภายใต้การ
ร่ วมมือกับพันธมิตรที่มีชื่อเสี ยงและประสบการณ์ จะสามารถได้รับงานดังกล่าวในปี 2557-2558
ลักษณะลูกคา และกลุมลูกคาเปาหมาย
สําหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ
และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและ
ก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายส่ วนใหญ่จะเป็ นรัฐวิสาหกิจ ส่ วนราชการ และ
บริ ษทั เอกชนที่อยูใ่ นธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปิ โตรเคมี โรงไฟฟ้ า และบริ ษทั ที่มีฐานการผลิตอยูใ่ น
นิคมอุสาหกรรมที่มีการใช้ก๊าซเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตโดยมีกลุ่มบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็ นลูกค้ารายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ ยง” ในหน้า 24
ส่ วนบริ ษ ทั สหการวิศวกร จํากัด กลุ่ม ลูกค้าเป้ าหมายคื อ หน่ วยงานราชการของรั ฐ ซึ่ งให้บ ริ การประชาชน
ทางด้านสาธารณู ปโภคพื้นฐาน เช่ น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การรถไฟเห่ งประเทศไทย
สํานักงานกรุ งเทพมหานคร เป็ นต้น รวมถึงบริ ษทั ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ พลังงาน และปิ โตรเคมี
ภาวะอุตสาหกรรม
 อุตสาหกรรมรับเหมากอสรางในงานวางทอสงกาซธรรมชาติ
 ภาพรวมอุตสาหกรรม
การลงทุนและการดําเนินการโครงข่ายระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline Network) รวมถึง
การจัดหาและจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยมีบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) เป็ นผูร้ ับซื้ อ จัดจําหน่าย
และเป็ นเจ้าของ รวมถึงผูบ้ ริ หารและพัฒนาโครงข่ายระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศ โดยระบบท่อส่ ง
ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จะต่อเชื่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทย และท่อส่ งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเย
ตากุน สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ ที่ชายแดนไทย- สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้ากับผูผ้ ลิตไฟฟ้ า โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ และลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ
สําหรับระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติน้ นั นอกเหนื อจาก ปตท. ที่เป็ นผูล้ งทุนและดําเนิ นการแล้วนั้น มี
เพียงบริ ษทั ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ 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 างระบบท่อย่อยเพื่อขนส่ งและจัด
จําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบั ลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
ระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีความยาวรวมประมาณ 3,678 กิโลเมตร
ประกอบด้วยระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,438 กิโลเมตร และระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติในทะเล
ความยาวประมาณ 2,240 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) อีกประมาณ 493
กิโลเมตร ที่เชื่อมต่อจากระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติไปยังลูกค้าอุตสาหกรรม)
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ประเมินการบริ โภคพลังงานรวมของประเทศ
ปี 2557 พบว่า ก๊าซธรรมชาติ ยงั คงเป็ นพลังงานที่ มีสัดส่ วนการใช้มากที่ สุดคิ ดเป็ นร้ อยละ 45 ของการใช้พลังงานรวม
ทั้งหมด โดยปริ มาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยอยูท่ ี่ระดับ 4,626 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปี
2556 ซึ่ งอยู่ที่ระดับ 4,602 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หากพิจารณาสัดส่ วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคการผลิตต่างๆ พบว่า
ส่ วนใหญ่ก๊าซธรรมชาติถูกใช้เป็ นเชื้อเพลิงในภาคการผลิตไฟฟ้ ามากถึงร้อยละ 59 รองลงมาเป็ นการใช้ก๊าซธรรมชาติใน
ภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การใช้เในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและอื่นๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) ร้อยละ 20 และการ
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 14 ขณะที่ร้อยละ 7 ถูกใช้เป็ นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ ง (NGV)
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ปริ มาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสู งขึ้นเป็ นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิ จภายในประเทศ โดยภาค
ขนส่ งมีปริ มาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นสู งสุ ดร้อยละ 13 เป็ นผลมาจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริ มการใช้ NGV ใน
รถยนต์เพื่อทดแทนการใช้น้ าํ มัน รวมถึงการส่ งเสริ มให้มีการขยายสถานีบริ การ NGV เพื่อรองรับความต้องการใช้ NGV
ของประชาชนที่ปรับตัวสู งขึ้น โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2557 มีสถานี บริ การ NGV ทัว่ ประเทศ 497 สถานี ครอบคลุม 54
จังหวัด และมีจาํ นวนรถยนต์ที่ติดตั้ง NGV รวมทั้งสิ้ น 457,110 คัน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน ร้อยละ 3.4 ในส่ วนของการผลิต
ไฟฟ้ า มีปริ มาณการใช้ก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 0.3 อยูท่ ี่ระดับ 2,723 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ผลมาจากสาธารณรัฐแห่ ง
สหภาพเมียนมาร์ หยุดจ่ายก๊าซ ประกอบกับแหล่งก๊าซธรรมชาติเจดีเอ A18 หยุดซ่อมบํารุ งในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ทํา
ให้โรงไฟฟ้ าจะนะต้องหยุดการผลิตในช่วงดังกล่าว ขณะเดียวกันการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อเป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี และอื่นๆ (โพรเพน อีเทน และLPG) ลดลงร้อยละ 0.1
 แนวโนม
ปั จจุบนั มีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ งเป็ นจํานวนมาก
และมี แนวโน้มการขยายตัวเพิ่มมากขึ้ นในอนาคต เนื่ องจากเป็ นแหล่งเชื้ อเพลิงที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม และสามารถ
แข่งขันด้านราคากับนํ้ามันได้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทย
ปี 2558 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเร่ งขึ้นจากปี เป็ นร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สาํ คัญจากแนวโน้มการปรับตัวดี
ขึ้นของการส่ งออกตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จโลก ภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนที่ ได้เริ่ มปรับตัวดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 การใช้จ่ายภาครั ฐ และการลดลงของราคานํ้ามันในตลาดโลก รวมทั้งแผนการลงทุนโครงสร้ าง
พื้นฐาน 2.4 ล้านล้านบาท ตามนโยบายรัฐบาล และการเตรี ยมตัวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic
Community: AEC) ในปี 2558
การเตรี ยมความพร้อมสําหรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ของประเทศไทยในปี 2558 พร้อมการ
เปิ ดเสรี ทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริ การ ตลอดจนการลงทุน และแรงงานได้อย่างเสรี มากขึ้น การเปิ ด
การค้าเสรี เป็ นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม แต่กจ็ ะทําให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซี ยน ได้แก่
ประเทศไทย สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม ประเทศมาเลเซี ย สาธารณรัฐอินโดนี เซี ย รัฐบรู ไนดารุ สซาลาม และ
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อเป็ นฐานการผลิตสิ นค้าและบริ การในภูมิภาค โดยเฉพาะความมัน่ คงด้านพลังงานเป็ นตัวแปร
สําคัญในการเคลื่อนสู่ ประชาคมอาเซี ยน รวมไปถึงความเชื่อมโยงทางกายภาพ (Physical to Physical Connectivity) ที่
หมายถึง ความเชื่อมโยงของการคมนาคม และแหล่งพลังงานทั้งไฟฟ้ าและการขนส่ งก๊าซธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นรากฐานของการ
เป็ นตลาดเดียวกัน ดังนั้นจึงได้มีการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ า (Power Development Plant: PDP) ฉบับใหม่
จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ได้เห็นชอบใน
หลักการและแนวทางการจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 หรื อแผน PDP 2015 ซึ่ ง
เป็ นครั้งแรกที่มีการจัดทําแผนแบบบูรณาการร่ วมกับแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนได้ยดึ หลัก 3 ข้อ
คือ
1. ความมัน่ คงทางพลังงาน (Security) โดยต้องจัดหาไฟฟ้ าให้พอต่อความต้องการใช้ และใช้เชื้ อเพลิ ง
หลากหลายเพื่อลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป
2. เศรษฐกิจ (Economy) ให้ค่าไฟฟ้ ามีความเหมาะสมและใช้ไฟฟ้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. สิ่ งแวดล้อม (Ecology) ที่ตอ้ งลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่ งแวดล้อมและชุมชน
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โดยการจัดทําแผน PDP 2015 สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิ จโดยใช้ประมาณการความเติบโต
เศรษฐกิจระยะยาวที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี รวมถึงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ และรองรับการเติบโตของประชากร และ
การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของประชากร และการจัดทําให้ยดึ หลักตามแนวทางของ กพช. ครั้งที่ผา่ นมา โดยแผน PDP
2015 ได้ผนวกผลจากการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ส่ งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้ าลดลงถึง 89,672
ล้านหน่วย (GWh) ในปี 2579 รวมทั้งเห็นชอบในหลักการปรับรู ปแบบอัตราการรับซื้ อไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนใน
รู ปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สําหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) ปี 2558 (ไม่รวมพลังงาน
แสงอาทิตย์) และเพิ่มอัตรารับซื้ อไฟฟ้ าในรู ปแบบ FiT พิเศษ (FiTPremuim) เพื่อสร้างแรงจูงใจการลงทุน เป็ นการแข่งขัน
ด้านราคาเพื่อกําหนดโซนนิ่ง (Zoning) ลดการแย่งชิงวัตถุดิบและแก้ปัญหาระบบสายส่ ง
หากพิจารณาแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2558-2562) ของปตท. วงเงินรวม 326,551 ล้านบาท พบว่าการลงทุน
ส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนในกลุ่มธุ รกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลักของปตท. วงเงินรวม 164,918 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 50 ของวงเงินลงทุนทั้งหมด โดยมีการลงทุนหลักประกอบด้วยการขยายโครงข่ายระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ รวมถึง
การขยายความสามารถในการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อรองรั บความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น
รองลงมาได้แก่ การร่ วมทุนและลงทุนในบริ ษทั ลูกที่ถือหุ ้นร้อยละ 100 วงเงินรวม 93,761 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 29
โดยมี แผนขยายธุ รกิ จพลังงานในต่างประเทศ ประกอบกับการลงทุนเพื่อขยายความสามารถในการนําเข้า การจ่าย และ
ระบบขนส่ งก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ของธุ รกิจนํ้ามัน ถัดมา คือ การลงทุนในกลุ่มธุ รกิจนํ้ามันและการค้าระหว่าง
ประเทศ วงเงินรวม 48,787 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 15 รวมถึงการลงทุนในธุรกิจสํานักงานใหญ่และอื่นๆ วงเงินรวม
13,502 ล้านบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4 และได้เ ริ่ ม จัดสรรงบประมาณสําหรั บ กลุ่ม ธุ ร กิ จ ใหม่ คื อ การลงทุ น ในธุ ร กิ จ
โครงสร้างพื้นฐาน วงเงินรวม 5,583 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2 ตามลําดับ
แผนการลงทุน 5 ปี ของปตท. (ปี 2558-2562)
(หน่วย: ล้านบาท)
ธุรกิจ

2558

2559

2560

2561

2562

รวม

ก๊าซธรรมชาติ

34,885

19,398

33,876

40,008

36,751 164,918

50

นํ้ามันและการค้าระหว่างประเทศ

9,629

5,767

9,217

12,891

11,283

48,787

15

สํานักงานใหญ่และอื่นๆ

5,472

3,970

1,882

959

1,219

13,502

4

โครงสร้างพื้นฐาน

5,519

22

19

16

7

5,585

2

แผนร่ วมทุนและการลงทุนใน
29,975
8,928 19,654 17,057 18,147 93,761
บริ ษทั ลูกที่ถือหุน้ ร้อยละ 100
รวม
85,480
38,085 64,648 70,931 67,407 326,551
ที่มา : สารสนเทศของปตท. ที่รายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

รอยละ

29
100

การเติบโตของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มเติบโตและขยายตัวได้
อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการเปิ ดให้ใช้หรื อเชื่อมต่อระบบส่ งก๊าซธรรมชาติ และสถานี แอลเอ็นจี (LNG) แก่บุคคลที่สาม
(Third Party Access Code: TPA Code) ของผูร้ ับใบอนุญาต เพื่อให้สามารถรองรับโครงสร้างการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ก๊าซธรรมชาติในอนาคต รวมทั้งการเตรี ยมความพร้อมการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ในปี 2558 ก่อให้เกิดความ
ร่ วมมือทางด้านพลังงาน และมีการเชื่อมโยงทางกายภาพในด้านพลังงาน ทั้งการเชื่อมโยงระบบสายส่ งไฟฟ้ าของอาเซี ยน
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(ASEAN Power Grid: APG) และการเชื่อมโยงท่อส่ งก๊าซธรรมชาติของอาเซี ยน (Trans-ASEAN Gas Pipeline: TAGP) เป็ น
สิ่ งจําเป็ นมากทั้งในปัจจุบนั และอนาคต เพราะไทยยังต้องเสาะแสวงหาแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่ๆ เพื่อรองรับการบริ โภคใน
ประเทศ และดูเหมือนจะเป็ นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศไทยมีแหล่งก๊าซที่จะป้ อนเข้ามาในระบบมากขึ้น โดยเฉพาะการ
เปิ ดเสรี ทางการค้า ก่อให้เกิ ดการเคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริ การ ตลอดจนการลงทุ นและแรงงานได้อย่างเสรี มากขึ้น เป็ น
โอกาสดีในการที่จะขยายการลงทุนในงานรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติไปยังประเทศสมาชิก ประกอบ
แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เตรี ยมลงทุนในท่อก๊าซเส้นที่ 5 และจากแผนการลงทุนระยะสั้น 5 ปี
(2558-2562) ของ ปตท. การลงทุนส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนในกลุ่มธุ รกิจก๊าซธรรมชาติซ่ ึ งเป็ นธุ รกิจหลัก รวมถึงการขยาย
ความสามารถในการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสู งขึ้น รวมทั้ง
โครงการปรับปรุ งและบํารุ งรักษาระบบท่อประธานเดิมที่จะเริ่ มหมดอายุการใช้งาน ให้สามารถนํากลับมาใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัยอีกครั้ง
 อุตสาหกรรมกอสรางในภาคอุตสาหกรรมและพลังงาน
 ภาพรวมอุตสาหกรรม
ภาพรวมในอุตสาหกรรมก่อสร้ างปี 2557 ขยายตัวประมาณร้อยละ 2.5-5.0 หรื อมี มูลค่า 994,500-1,018,500
ล้านบาท การขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปี 2556 ซึ่ งมีผลมาจากปั จจัยเสี่ ยงหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็ นความไม่แน่นอนทาง
การเมื องที่ มีผลต่อทิ ศทางเศรษฐกิ จ การค้า และการลงทุน รวมถึงการกําหนดนโยบายการลงทุนและพัฒนาโครงสร้ าง
พื้นฐานของประเทศที่จะมีผลต่อเนื่ องไปยังการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อย่างไรก็ดี ภาคก่อสร้างยังมีแรงหนุนจาก
กิจกรรมเศรษฐกิจในส่ วนภูมิภาค โดยเฉพาะผลประโยชน์ต่อเนื่ องจากการค้าและการลงทุนที่คึกคักตามแนวชายแดนและ
พื้นที่ ใกล้เคี ยง ส่ งผลให้การลงทุ นก่อสร้ างในกลุ่มพาณิ ชยกรรมเติ บโตตามไปด้วย และทําให้เกิ ดการพัฒนาสิ่ งจําเป็ น
พื้นฐานจากภาครัฐตามมา เช่น การปรับปรุ งและพัฒนาโครงข่ายถนนและระบบราง นอกจากนี้ การเร่ งลงทุนและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ทนั และพร้อมสําหรับการเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปี 2558
ช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2557 ที่ผ่านมา โครงการลงทุนในก่อสร้างของภาครัฐได้รับผลกระทบจากปั จจัยเสี่ ยง
หลายด้าน อาทิ ปั ญหาทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง จึงส่ งผลให้กิจกรรมการก่อสร้างของภาครัฐชะลอตัว
ลง ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริ หารประเทศ ได้ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไทยให้เติบโตต่อเนื่ องและรองรับการเปิ ดเสรี ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน จึงผลักดันให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างส่ วนกลางกับ
ระดับภูมิภาคและกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ซึ่ งจะมีส่วนช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ และเสริ มสร้างศักยภาพการแข่งขัน
ทางการค้า และการลงทุนของไทย โดยพิจารณาได้จากที่ภาครัฐมีความเห็นชอบแนวทางการพัมนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
คมนาคมในระยะเร่ งด่วนที่จะดําเนิ นการในปี 2558 นอกจากนี้ ภาครัฐยังออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในช่วงปี 25572558 จํา นวน 5 มาตรการ กรอบวงเงิ น ลงทุ น โดยรวม 364,465 ล้า นบาท โดยมี เ ป้ าหมายเร่ ง รั ด เบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ของ
หน่ วยงานราชการและรัฐวิสาหกิ จ เพื่อใช้ในการซ่ อมแซมสิ่ งปลูกสร้ างของหน่ วยงานภาครัฐทัว่ ประเทศ รวมทั้งได้รับ
อานิ สงส์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ในกลุ่มประเทศ CLM (ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ ) ประกอบกับสิ นค้าวัสดุก่อสร้างของไทย
ได้รับการยอมรั บจากลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มประเทศเหล่านี้ บวกกับเส้นทางคมนาคมในปั จจุบนั มี ความสะดวกแล้ว จึ งทําให้
ลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้เดินทางเข้ามาซื้ อฝั่งไทยมากขึ้น
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ภาพรวมการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน ปี 2557 อาทิ การผลิตเอทานอลและไบโอ
ดีเซล ปรับตัวสู งขึ้นตามความต้องการใช้พลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนพลังงานหลัก เห็นได้จากความต้องการใช้
เอทานอลประมาณ 2.60 ล้านลิ ตรต่อวันในปี 2556 เพิ่มขึ้ นเป็ นประมาณ 3.04 ล้านลิ ตรต่อวันในปี 2557 เป็ นผลมาจาก
นโยบายการยกเลิ กการใช้น้ ํามันเบนซิ น 91 ของกระทรวงพลังงาน มี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ขณะที่
อุตสาหกรรมไบโอดีเซล ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยปั จจุบนั มีความต้องการใช้ไบโอดีเซล 2.79 ล้านลิตรต่อวัน เป็ นผลมา
จากมาตรการบังคับใช้น้ าํ มันไบโอดีเซล B5 ทัว่ ประเทศที่เริ่ มดําเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 เป็ นต้นมา
 แนวโนม
ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย มองว่ามูลค่าการลงทุนในภาคการก่อสร้างของภาครัฐในปี 2558 จะขยายตัวต่อเนื่ องจากปี
2557 ร้อยละ 7.0 – 10.0 หรื อคิดเป็ นมูลค่า 464,000 – 477,000 ล้านบาท โดยพิจารณาได้จากที่ภาครัฐมีความเห็นชอบแนว
ทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมในระยะเร่ งด่วน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่ งของไทย พ.ศ. 2558-2565 วงเงินลงทุนโดยประมาณในเบื้องต้น 2,400,000 ล้านบาท การขยายตัวของการ
ลงทุ นในโครงการของภาครั ฐและเอกชนจะทําให้เกิ ดความต้อ งการก่อสร้ างสิ่ งปลูกสร้ างประเภทต่ างๆ มากขึ้ น เช่ น
โครงข่ายถนน โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพาณิ ชย์ เป็ นต้นก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในส่ วนภูมิภาคมากขึ้น
และเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจในส่ วนกลาง โดยมีเป้ าหมายที่สาํ คัญคือการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในแต่
ละประเภทให้สามารถขนส่ งต่อเนื่ องหลายรู ปแบบ (Multimodal Transport) ซึ่ งมีแนวทางการเชื่ อมโยงหลัก คือ การ
เชื่อมโยงระหว่างส่ วนกลางกับภูมิภาค การเชื่ อมโยงระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับ
นานาประเทศ เช่ น การปรั บปรุ งเส้นทางถนนและทางรางที่ จะใช้สําหรั บขนส่ งสิ นค้าไปยังชายแดนไทย และการเพิ่ม
ศูนย์กลางการขนถ่ายสิ นค้า เป็ นต้น นอกจากนี้ภาครัฐยังมีแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ)
อีก 12 แห่ง ซึ่ งในจํานวนนี้มีแผนเร่ งด่วนที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาํ เป็ น และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ
ภาพรวมการก่อสร้างภาครัฐและเอกชนปี 2558 คาดการณ์วา่ เป็ นการก่อสร้างในโครงการลงทุนต่อเนื่องจากปี
ที่ผา่ นมา โครงการลงทุนขนาดเล็กที่จะกระจายลงไปในจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ และโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่
เช่น โครงการรถไฟฟ้ าสายสี เขียวเข้ม ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โครงการรถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิ บเก้า –
แก่งคอย โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบตาพุด โครงการขยายและปรับปรุ งอาคารผูโ้ ดยสารและ
รันเวย์ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เฟส 3 และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนจํานวน 6 ด่านการค้า แต่
ในช่วงระยะแรกของการลงทุนในโครงการใหม่ๆอาจมีมูลค่าการลงทุนในกรอบที่จาํ กัดขึ้นอยูก่ บั กระบวนการดําเนิ นงาน
และการพิจารณาของภาครัฐ
สําหรับการพัฒนาระบบรางในส่ วนของทางคู่ 1 เมตร จะแยกเป็ น 2 ระบบ
- ส่ วนแรกจะเป็ นโครงการเร่ งด่วน 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 903 กิ โลเมตร จะเริ่ มดําเนิ นการในปี นี้ ซึ่ ง
ได้แก่ เส้นทางที่มีการทํารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) แล้ว มีการอนุมตั ิร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อเวนคืนที่ดินแล้ว 3
เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางช่วงฉะเชิงเทรา – คลอง 19 – แก่งคอย ระยะทาง 106 กิโลเมตร เส้นทางช่วงชุมทางถนนจิ ระ ขอนแก่นระยะทาง 185 กิโลเมตร เส้นทางช่วงประจวบคีรีขนั ธ์ – ชุมพร ระยะทาง 167 กิโลเมตร เส้นทางที่อยูร่ ะหว่างการ
ทํารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) อีก 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางช่วงลพบุรี-ปากนํ้าโพ ระยะทาง 148 กิ โลเมตร
เส้นทางช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กิโลเมตร เส้นทางช่วงนครปฐม-หัวหิ น ระยะทาง 165 กิโลเมตร
- ส่ วนที่ 2 จะเป็ นโครงการระยะต่อไป ซึ่ งจะดําเนิ นการศึกษาและออกแบบรายละเอียดในปี นี้ จํานวน 8
เส้นทาง ได้แก่ หัวหิ น-ประจวบคีรีขนั ธ์ ปากนํ้าโพ-เด่นชัย ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ขอนแก่น-หนองคาย ชุมพร-สุ
ราษฎร์ธานี สุ ราษฎร์ธานี-สงขลา หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ และ เด่นชัย-เชียงใหม่
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ส่ วนระบบรางในส่ วนของทางขนาด 1.435 เมตร นั้น จะเป็ นการพัฒนาโครงข่ายรถไฟที่ เป็ นความร่ วมมื อ
ระหว่างรัฐต่อรัฐ รัฐบาลไทยจะร่ วมมือกับรัฐบาลประเทศต่างๆ ที่สนใจ เช่น สาธารณประชาชนจีน ญี่ปุ่น หรื ออื่นๆ ซึ่ งต้อง
มีการศึกษาความเป็ นไปได้และการเจรจาในรายละเอียดในเรื่ องของรู ปแบบการลงทุน และการจัดหาแหล่งเงินทุนของแต่
ละโครงการ รวมความไปถึงในเรื่ องของการบริ หารต่างๆ ด้วย โดยในส่ วนของเส้นทางรถไฟที่จะร่ วมมือกันระหว่างรัฐบาล
ไทยกับรัฐบาลจีนนั้นจะมีการแบ่งการก่อสร้างออกเป็ น 4 ช่วงด้วยกัน ได้แก่ กรุ งเทพฯ-แก่งคอย 133 กม. แก่งคอย-มาบตา
พุด 246.5 กม. แก่งคอย-นครราชสี มา 138.5 กม. และนครราชสี มา-หนองคาย 355 กม. ทั้งนี้ คาดจะเริ่ มดําเนิ นการก่อสร้าง
ในช่วงที่ 1 และ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2558 และก่อสร้างช่วงที่ 3 และ 4 ภายในเดือนธันวาคม 2 แผน โดยมีเป้ าหมายให้
เริ่ มเดินรถได้ภายในปี 2561
สําหรับเส้นทางความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นอยูร่ ะหว่างการศึกษาตามข้อตกลงใน 3
เส้นทาง โดย 2 เส้นทางแรกจะเป็ นเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงฝั่งตะวันออกและตะวันตกของไทย หรื อ EastWest Corridor ได้แก่ เส้นทางจาก กาญจนบุรี-กรุ งเทพฯ กรุ งเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ และกรุ งเทพฯ-ฉะเชิงเทราแหลมฉบัง เส้นทางที่ 2 คือ เส้นทาง จากอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก – มุกดาหาร และ อีกหนึ่ งเส้นทางจะเชื่ อมไปยัง
ภาคเหนือ คือเส้นทาง กรุ งเทพฯ-เชียงใหม่
การก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน อาทิ การผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล มีแนวโน้ม
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (Renewable Energy
Development Plan: REDP) ระยะเวลา 15 ปี (2551 – 2565) โดยมีเป้ าหมายเพื่อลดปริ มาณการนําเข้านํ้ามันดิบจาก
ต่างประเทศ และเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ และเสถียรภาพให้กบั ผลผลิตทางการเกษตร โดยตั้งเป้ าหมายปริ มาณการผลิต/การใช้ เอ
ทานอลในปี 2555-2559 เฉลี่ย 6.20 ล้านลิตรต่อวัน และในปี 2560-2565 เฉลี่ย 9.00 ล้านลิตรต่อวัน ขณะที่ปริ มาณการผลิต
การใช้ไบโอดีเซล เป้ าหมายเฉลี่ย 3.64 ล้านลิตรต่อวันในปี 2555-2559 และเฉลี่ย 4.50 ล้านลิตรต่อวันในปี 2560-2565
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างมี แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่ อง แต่ยงั คงมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจ
ส่ งผลต่อทิ ศทางการตลาดของอุ ตสาหกรรมก่อสร้ าง อาทิ ปั จจัยเสี่ ยงจากความเปราะบางของเศรษฐกิ จโลก ปั จจัยทาง
การเมืองที่อาจส่ งผลต่อการดําเนิ นการโครงการก่อสร้างภาครัฐ และความชัดเจนของนโยบายภาครัฐที่เกี่ ยวข้องกับการ
ลงทุน ในขณะที่ปัจจัยด้านต้นทุนการก่อสร้างมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งจากราคาวัสดุก่อสร้าง และการปรับ
ขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าตามนโยบายของรัฐบาล สําหรับประเด็นทางสิ่ งแวดล้อมและชุมชน ยังคงเป็ นประเด็นที่ตอ้ งให้
ความสําคัญ ซึ่ งอาจเป็ นข้อจํากัดในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จะสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได้
หากมองโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง การเปิ ดเสรี ทางการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
(ASEAN Economic Community) หรื อ AEC เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ ในการรวมตัวกันเป็ นหนึ่งเดียว และมีเป้ าหมายส่ งเสริ ม
อาเซี ยนให้เป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว สามารถเคลื่อนย้ายสิ นค้า ธุ รกิจ บริ การ การลงทุน แรงงานฝี มือ และเงินลงทุน
อย่างเสรี จะเป็ นปั จจัยสําคัญที่เกื้อหนุนการเติบโตของธุ รกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบไป
ด้วยราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมี ยนมาร์ และสาธารณรั ฐ
สังคมนิ ยมเวียดนามซึ่ งอยูใ่ นช่วงกําลังพัฒนาประเทศ ซึ่ งมีแนวโน้มทางเศรษฐกิจเติบโตแข็งแกร่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคเอเชียโดยรวม ก่อให้เกิดการลงทุนในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาด
ใหญ่ แ ละการลงทุ น ด้า นพลัง งานเป็ นจํา นวนมาก ทั้ง โครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โรงงานอุ ต สาหกรรม และระบบ
สาธารณู ปโภคต่างๆ อาทิ โครงข่ายถนน โรงไฟฟ้ า ท่าเรื อ สนามบิน เป็ นต้น ดังนั้นจึ งนับเป็ นโอกาสสําคัญสําหรับการ
ขยายตัวของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของผูป้ ระกอบการไทยในกลุ่มประเทศ CLMV เนื่องด้วยภูมิประเทศที่ต้ งั ติดพรมแดน
และเชื่อมถึงกันกับไทย ส่ งผลให้ตน้ ทุนในการเข้าประมูลงานของผูร้ ับเหมาก่อสร้างของไทยตํ่ากว่าคู่แข่งจากประเทศนอก
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ภูมิภาคอาเซี ยน โดยเฉพาะต้นทุ นค่าขนส่ งในการเคลื่ อนย้ายแรงงาน เครื่ องจักร ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ อี กทั้ง
ศัก ยภาพของผูร้ ั บ เหมาก่ อ สร้ า งของไทยอยู่ใ นระดับ ทัด เที ย มกับ นานาชาติ ทั้ง ทางด้า นเทคนิ ค และความชํา นาญทาง
วิ ศ วกรรมในงานก่ อ สร้ า งและงานระบบ ประกอบกับ ประเทศไทยมี อุ ต สาหกรรมสนับ สนุ น ที่ เ ข้ม แข็ง โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง อาทิ เหล็ก ปูนซี เมนต์ เป็ นต้น เหล่านี้ ลว้ นเป็ นปั จจัยส่ งเสริ มการขยายตลาดธุ รกิจรับเหมา
ก่อสร้างของไทย เพื่อก้าวไปสู่ระดับอาเซี ยนต่อไป
สําหรับแนวโน้มการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลังงาน มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จและการก้าวข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนเช่ นกัน และการเปิ ดเสรี ทางการค้า ส่ งผลให้ความต้องการด้าน
พลังงานเพิ่มสู งขึ้น โดยเฉพาะพลังงานทดแทน จะเห็ นได้จากภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่ ง หันมาใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกเป็ นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมและในรถยนต์ เนื่ องจากมีราคาที่ต่าํ กว่านํ้ามัน เพื่อลด
ต้นทุ นในการผลิ ตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในภาคอุ ตสาหกรรมและการลงทุ น รวมทั้งเพื่อรองรั บยุทธศาสตร์
พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (Renewable Energy Development Plan : REDP) ระยะ 15 ปี (25512565) โดยมีเป้ าหมายเพื่อลดการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและนํ้ามันดิบ
3. การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
 บุคลากร
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจรับเหมาเป็ นหลัก ทําให้จาํ นวนบุคลากรที่ตอ้ งใช้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของโครงการที่จะ
ได้รับคัดเลือกจากการประกวดราคาในแต่ละครั้ง บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายในการจัดจ้างวิศวกรและพนักงานประจําในระดับที่
เหมาะสมกับประมาณการรายได้ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการจ้างพนักงานหรื อช่างเชื่ อมจํานวนมาก โดย
บริ ษทั ฯ จะจัดเตรี ยมกลุ่มพนักงานจํานวนหนึ่ ง (Standby Team) ซึ่ งรวมถึงช่างเชื่อมจํานวนหนึ่ งไว้ในกรณี ที่เกิดปั ญหา
ฉุ กเฉิ นที่ทางพนักงานในแต่ละโครงการขาดไปชัว่ คราวเท่านั้น
จากการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ ว ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในช่วงปี 2554-2557 จึงได้มีการว่าจ้างพนักงานประจําใน
ส่ วนงานต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตําแหน่งวิศวกรในสายงานการตลาด และปฏิบตั ิการ รวมถึงฝ่ ายจัดซื้ อ เพื่อ
รองรับการบริ หารงานขนาดใหญ่ในมือ
 แหลงเงินทุน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการใช้นโยบายการขอแหล่งเงินกูป้ ระเภทสิ นเชื่อโครงการ (Project Finance) จากสถาบัน
การเงิน เป็ นรายโครงการไป เพื่อสนับสนุนด้านการเงินในการดําเนิ นโครงการ อีกทั้งในบางกรณี อาจใช้วิธีการร่ วมทุน
เช่น กิจการร่ วมค้า เพื่อเข้าดําเนินงาน โดยร่ วมกับคู่สัญญาเพื่อร่ วมกันสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง
 ผูรับเหมาชวง
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการจ้างผูร้ ับเหมาช่วงในงานบางส่ วนที่บริ ษทั ไม่มีความชํานาญ หรื อช่วงเวลาที่มีปริ มาณ
งานเกินกว่ากําลังคน โดยจะพิจารณาเลือกผูร้ ับเหมาช่วงจากความน่าเชื่อถือทางการเงิน ผลงานในอดีต และความพร้อม
ของบุคลากรและเครื่ องมือเครื่ องจักร ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะกําหนดรายละเอียดในการจ้างช่วงให้เหมือนหรื อใกล้เคียง
กับที่บริ ษทั ฯ ทํากับลูกค้า (Back-to-back) ทั้งในเรื่ องการส่ งมอบ การรับประกันคุณภาพ การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็ น
ต้น โดยการได้มาซึ่ งบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยในปี 2550 ช่วยเสริ มการทํางานของบริ ษทั ฯ ในด้านงาน
โยธา ซึ่ งสหการวิศวกรมีความชํานาญ
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 เครื่องจักรและอุปกรณ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์เป็ นของตนเองบางส่ วน เพื่อใช้ในการดําเนิ นงานก่อสร้างพื้นฐาน
สําหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาํ เป็ นต่องานก่อสร้าง บริ ษทั ฯ จะทําการเช่าเพื่อนํามาใช้ในแต่ละโครงการตามความ
ต้องการ อีกทั้ง การที่สหการวิศวกรมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์สาํ หรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขุด รถแทรกเตอร์ เป็ นต้น
ซึ่ งสามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่ งจะทําให้บริ ษทั ฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่ องจักรและอุปกรณ์
 วัตถุดิบ
โดยทัว่ ไป วัตถุดิบในการก่อสร้างของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. วัสดุกอสรางที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนส่ วนใหญ่เมื่ อเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบในการก่อสร้าง
ทั้งหมด เช่น ท่อ วาล์ว เป็ นต้น เนื่องจากในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่บริ ษทั ฯ ดําเนินงานอยู่ มักมีการกําหนดรายละเอียดของ
วัสดุที่ใช้จากเจ้าของโครงการ ทําให้ในบางครั้ง บริ ษทั ฯ ต้องซื้ อวัสดุดงั กล่าวจากตัวแทนจําหน่าย หรื อผูผ้ ลิตโดยตรง ซึ่ ง
อาจเป็ นได้ท้ งั บริ ษทั ในประเทศไทยหรื อบริ ษทั ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว เจ้าของโครงการมัก
กําหนดรายละเอียดของวัสดุให้สามารถเลือกใช้สินค้าได้มากกว่าหนึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ฯ มักจะมีการต่อรองและขอการ
ยืนยันราคาจากตัวแทนจําหน่ายหรื อผูผ้ ลิตก่อนยืน่ ประกวดราคา และให้คงราคาดังกล่าวไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
2. วัสดุกอสรางทั่วไป ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยเมื่อเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น ลวดเชื่อม
อิฐ กระดาษทราย เป็ นต้น บริ ษทั ฯ จะมีการซื้ อวัสดุดงั กล่าวจากภายในประเทศ โดยอาจมีการซื้ อตามบริ ษทั คู่คา้ ที่ซ้ื อขาย
กันมาเป็ นประจํา หรื ออาจมีการซื้ อจากร้านค้าตามหน้างานบ้างตามความจําเป็ น
สัดส่ วนการซื้ อวัตถุดิบในและต่างประเทศของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ในปี 2557 เท่ากับ 51:49
ตามลําดับ
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3. ปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกคานอยราย
โครงสร้างรายได้หลักของกลุ่มบริ ษทั มาจากการประกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางท่อก๊าซธรรมชาติให้กบั
กลุ่มธุรกิจพลังงาน และปิ โตรเคมี ทําให้กลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯ มาจากบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฯ ได้พยายามขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มธุ รกิจพลังงานอื่น อาทิ โรงไฟฟ้ า พลังงานทดแทน รวมทั้งการติดตั้งระบบ
วิศวกรรม และก่อสร้ างโรงงานในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลาย และเพื่อสร้ าง
โอกาสทางธุรกิจให้กบั บริ ษทั ฯ
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาพันธมิตร
การประกวดราคาโครงการขนาดใหญ่บางโครงการ เจ้าของโครงการอาจมีการกําหนดคุณสมบัติผเู้ ข้าประกวด
ราคาไว้สูง จนบางครั้งบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าร่ วมประมูลได้ อาทิ กําหนดขนาดของสิ นทรัพย์ ประสบการณ์การทํางาน
ความสามารถเฉพาะทาง/ เทคโนโลยี เป็ นต้น ทําให้บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องหาพันธมิตร เพื่อจัดตั้งกิจการร่ วมค้า ถ้าบริ ษทั ฯ ไม่
สามารถหาพันธมิตรได้กจ็ ะทําให้เสี ยโอกาสในการเข้าร่ วมประมูลงาน
การได้พนั ธมิตรแม้จะทําให้บริ ษทั ฯ มีศกั ยภาพในการประกวดราคาโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น แต่กท็ าํ ให้มีความ
เสี่ ยงในการร่ วมรับผิดชอบต่อความเสี ยหายอันอาจจะเกิดจากพันธมิตรในกิจการร่ วมค้า อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั ความเสี่ ยงนี้ ได้
ลดลงไป เมื่อบริ ษทั ฯ ผ่านการทํางานในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ทําให้บริ ษทั ฯ สามารถเข้าประกวดราคาได้ดว้ ย
ตนเองมากขึ้น
 ความเสี่ยงดานบุคลากร
การวางแผนอัตรากําลังในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างค่อนข้างมีความยุง่ ยากในการบริ หารจัดการ เนื่ องจากงานรับเหมา
ก่อสร้างมีความไม่แน่นอนจากจังหวะเวลาในการได้งานใหม่ ในกรณี ที่มีโครงการใดที่ประมูลงานได้ล่าช้า หรื อประมูลงาน
ไม่ได้ อาจทําให้บริ ษทั ฯ มี ตน้ ทุ นเพิ่มในแง่ของอัตรากําลังพลที่ เกิ นความจําเป็ น รวมทั้งการขาดแคลนแรงงานฝี มื อใน
ตลาดแรงงานปั จจุบนั เพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าวบริ ษทั ฯ จึงได้เพิ่มสัดส่ วนการจ้างผูร้ ับเหมาช่วงในแต่ละช่วงเวลาตามความ
เหมาะสม รวมถึงการส่ งเสริ มให้เกิดการฝึ กอบรมพัฒนาทักษะ และทัศนคติในการทํางานของพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
 ความเสี่ยงดานกฎหมาย และระเบียบขอบังคับ
ลักษณะงานของบริ ษทั ฯ เป็ นงานรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ภายใต้ธุรกิจพลังงาน ปิ โตรเคมี จําเป็ นต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัย รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับก็มีแนวโน้มที่จะเข้มงวดมากขึ้น โดยแต่ละโครงการต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) รายงาน
การศึกษาผลกระทบต่อสุ ขภาพ (HIA) รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน ซึ่ งอาจทําให้เกิดความล่าช้าในการจัดทํา
รายงานดังกล่าว และเป็ นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการอนุมตั ิโครงการ
2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน และความพึงพอใจของลูกคา
 ความเสี่ยงจากความลาชาของโครงการกอสราง
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่ จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายโครงการที่ เพิ่มขึ้น ในกรณี ที่ความล่าช้ามี สาเหตุมาจากเจ้าของ
โครงการ อาทิ ค่าแรงงาน ค่าสาธารณู ปโภค เป็ นต้น บริ ษ ทั ฯ ลดความเสี่ ยงโดยการบริ หารกําลังคน และค่าใช้จ่ายใน
โครงการนั้นๆ อย่างเหมาะสม และมี ประสิ ทธิ ภาพเมื่ อเกิ ดความล่าช้าขึ้น และพยายามเจรจาตามกรอบของสัญญา และ
จริ ยธรรมทางธุรกิจเพื่อขอค่าชดเชยจากเจ้าของโครงการ
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ในกรณี ที่ความล่าช้าของโครงการมีสาเหตุมาจากความล่าช้าในการทํางานของบริ ษทั ฯ หรื อจากความล่าช้าของ
ผูร้ ับเหมาช่วงของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่จะถูกเจ้าของโครงการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้มีการ
วางแผน และเตรี ยมความพร้อมในเรื่ องของเครื่ องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้ าง แรงงานฝี มือ และวิศวกรที่มีประสบการณ์
รวมทั้งควบคุมการทํางานของผูร้ ับเหมาช่วงอย่างใกล้ชิด และกําหนดเงื่อนไขในสัญญาให้บริ ษทั ฯ สามารถเรี ยกร้องความ
เสี ยหายจากผูร้ ับเหมาช่วงได้ กรณี ที่ผดิ สัญญา
 ความเสี่ยงจากการจัดสงวัสดุกอสรางลาชา
วัสดุก่อสร้างเป็ นหัวใจสําคัญในการดําเนิ นงานก่อสร้าง ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีผขู้ ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การ
สั่งซื้ อวัสดุตามคุณสมบัติตามที่เจ้าของโครงการกําหนดบางครั้งอาจต้องใช้เวลานานในการจัดซื้ อ และส่ งของ ซึ่ งความล่าช้า
ในการส่ งของย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อความสําเร็ จของโครงการ บริ ษทั ฯ ลดความเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่าวโดยการจัดกลุ่ม
วัสดุที่ตอ้ งใช้ระยะเวลาสั่งซื้ อนานมาบริ หารจัดการเป็ นพิเศษ เพื่อให้มีการดําเนิ นการจัดซื้ อล่วงหน้านานพอที่ จะไม่เกิ ด
ความล่าช้า
 ความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
บริ ษทั ตระหนักถึ งอุ บตั ิ ภยั และความไม่ ปลอดภัยต่างๆ ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นได้ในการปฏิ บ ัติงาน โดยเฉพาะการ
ดําเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับก๊าซ และนํ้ามัน บริ ษทั ฯ มี นโยบาย และระเบี ยบปฏิ บตั ิดา้ นอาชี วอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยมีการจัดทําแผนงานความปลอดภัย และแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน
ทั้งที่สาํ นักงานใหญ่ และสํานักงานโครงการ เพื่อลดอุบตั ิเหตุจากการทํางาน และภาวะที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ในการปฏิบตั ิงาน
3. ความเสี่ยงดานการเงิน
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษ ัท ฯ มี ก ารนํา เข้า วัส ดุ อุ ป กรณ์ บ างรายการจากต่ า งประเทศ ทํา ให้ต ้อ งเผชิ ญ กับ ความผัน ผวนของอัต รา
แลกเปลี่ยนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริ ษทั ฯ ลดความเสี่ ยงโดยการประมาณการค่าอัตราแลกเปลี่ยนในการซื้ อสิ นค้าให้สูงกว่า
อัตราในปั จจุบนั เพื่อป้ องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับโครงการขนาดใหญ่ที่จาํ เป็ นต้องนําเข้าวัสดุ และ
อุปกรณ์ในมูลค่าสู ง บริ ษทั ฯ อาจให้เจ้าของโครงการกําหนดมูลค่าโครงการบางส่ วนเป็ นอัตราสกุลเดียวกันเผื่อลดความ
เสี่ ยง นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายที่จะทําสัญญาซื้ อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อควบคุมต้นทุน และลดความเสี่ ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
 ความเสี่ยงจากการไดรับชําระคากอสรางลาชา หรือไมไดรับชําระ
กรณี ที่เจ้าของโครงการ หรื อบริ ษทั คู่สัญญาประสบปั ญหาทางการเงิน อาจทําให้เกิดความล่าช้าในการชําระเงิน
ชําระไม่ครบถ้วน หรื อไม่ได้รับชําระเงิน ซึ่ งอาจมีผลกระทบทําให้บริ ษทั ฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน บริ ษทั ฯ ลดความ
เสี่ ยงในเรื่ องดังกล่าวด้วยการพิจารณาเข้าประมูล และรับงานจากลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินมัน่ คงเท่านั้น และขอสนับสนุน
วงเงินสิ นเชื่อในรู ปแบบเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างจากสถาบันการเงิน แต่เนื่ องจากลูกค้าของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่
เป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ มีความมัน่ คงสูง จึงทําให้ความเสี่ ยงดังกล่าวอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
 ความเสี่ยงจากความไมเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
การเข้าร่ วมประมูลโครงการขนาดใหญ่ ทําให้บริ ษทั ฯ ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น รวมทั้งหลักประกันจาก
ธนาคารสําหรับวงเงินสิ นเชื่อประเภทต่างๆ ซึ่ งอาจมีความเสี่ ยงที่เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ และอาจส่ งผลต่อการก่อสร้าง
โครงการได้ บริ ษทั ฯ มีมาตรการบริ หารสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ อย่างระมัดระวัง โดยกําหนดระยะเวลาการจ่ายเงินแก่ผู้
จัดหาวัตถุดิบให้สอดคล้องกับงวดการชําระเงินจากเจ้าของโครงการ วางแผนการจัดซื้ อวัสดุ และอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาที่ตอ้ งการใช้ เพื่อประสิ ทธิภาพในการบริ หารเงินทุน และลดต้นทุนในการเก็บรักษา
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4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือการลงทุนของผูถือหลักทรัพย
ความเสี่ ยงจาการมีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ จํานวน 207,141,916 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ
25.18 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ (บริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัดเป็ นบริ ษทั ฯ ที่ถือหุ น้ โดยนางไพจิตร
รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ร้อยละ 55) จึงทําให้ในกรณี ที่มีผถู้ ือหุ น้ มาประชุมผูถ้ ือหุ น้ ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของหุ น้ ทั้งหมด กลุ่ม
บริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัดอาจจะสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เกือบทั้งหมดสําหรับวาระที่ตอ้ งใช้เสี ยงส่ วนใหญ่
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ยกเว้นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้อบังคับบริ ษทั กําหนดให้ได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ดังนั้น
ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู้ ือหุน้ ใหญ่เสนอได้
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพยถาวรหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีทรัพย์สินถาวรที่สาํ คัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
รายการสินทรัพย
1.ที่ดิน
2. อาคาร
3. ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
4. เครื่ องใช้สาํ นักงาน
5.ยานพาหนะ
6. เครื่ องมือช่าง และเครื่ องจักร
7.งานระหว่างก่อสร้าง
บวก ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมราคาทุนสินทรัพย
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมมูลคาทางบัญชี-สุทธิ

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เช่าซื้ อ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

บริษัทฯ
113,201,320
216,370,661
3,340,577
66,523,268
72,326,743
67,390,874
12,670,435
551,823,878
126,373,587
425,450,291

สหการ
วิศวกร
1,590,916
7,268,418
18,286,860
1,298,000
77,567,070
106,011,264
80,164,275
25,846,989

ป 2557
บริษัทยอย
รวม
TRC
TRC Middle
Engineering
East
- 114,792,236
4,452,628
- 220,823,289
- 3,340,577
20,455,927
18,853,480 113,101,093
11,339,871
- 101,953,474
- 1,298,000
- 144,957,944
- 12,670,435
165,038
3,485,320
256,096
36,413,464
18,944,538 713,193,144
33,302,051
17,856,609 257,696,522
255,104
241,060
496,164
2,856,309
846,869 455,000,458

4.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่สําคัญในชวง 2 ปที่ผานมา
1. บริษัท น้ํามันปโตรเลียมไทย จํากัด (สําหรับพื้นที่สาํ นักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตั้งอยูท่ ี่ช้ นั 14
อาคารทีพีแอนด์ที ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 19 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
10900)*
อัตราคาเชา
พื้นที่เชา
ระยะเวลาเชา
(บ.ตอเดือน)
สนญ.บริ ษทั ฯ ชั้น 14, 774 ตรม.
1 ก.ค.53- 30 มิ.ย.56
89,784
1 ก.ค.56- 30 มิ.ย.58
89,784
สนญ.บริ ษทั ฯ ชั้น 17, 363 ตรม.
1 ก.ค.56- 30 มิ.ย.58
42,108
สนญ.บริ ษทั ฯ ชั้น 17, 216 ตรม.

1 ก.ค.56- 30 มิ.ย.58

37,584

สนญ.สหการวิศวกร ชั้น 14, 214 ตรม.

1 ก.ย.50 – 30 มิ.ย.53
1 ก.ค.53- 30 มิ.ย.56

22,684
24,824
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* เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 บริ ษทั ฯ ย้ายสํานักงานใหญ่ เลขที่ 8 ซอยสุ ขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กุรงเทพมหานคร 10220
2. นายประเทือง ผลบุญ ที่ดินวางเปลา เพื่อใช้เก็บวัสดุ เครื่ องมือ และเครื่ องใช้ในการก่อสร้าง ขนาด 5 ไร่ ตั้งอยู่
ที่เลขที่ 10 ตําบลมาบข่า กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง ระยะเวลาเช่า 1 ส.ค. 48 - 31 ก.ค. 50 ค่าเช่า 10,526 บาทต่อเดือน มี
การต่อสัญญาเช่าครั้งละ 3 ปี คือ
1. ระยะเวลาเช่า 1 ส.ค.50 - 31 ก.ค.53 ค่าเช่า 15,790 บาทต่อเดือน
2. ระยะการเช่า 1 สิ งหาคม 2553 ถึง 31 กรกฏาคม 2555 ค่าเช่า 21,052.63 บาท ต่อเดือน
3. ระยะการเช่า 1 สิ งหาคม 2555-31 กรกฎาคม 2558 ในอัตราค่าเช่า 26,315.79 บาท (สัญญาปัจจุบนั )
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่มีขอ้ พิพาททางด้านกฏหมายที่สาํ คัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ที่มีผลกระทบด้านลบต่อ
สิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯ ที่ มีจาํ นวนสู งกว่าร้ อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อพิพาททางด้าน
แรงงานส่ วนใหญ่ที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากเรี ยกร้องค่าชดเชยของพนักงานสัญญาจ้าง ซึ่ งว่าจ้างสําหรับโครงการต่างๆ โดยมี
ระยะเวลาว่าจ้างตามสัญญาสอดคล้องกับระยะเวลาการดําเนินงานของแต่ละโครงการ
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6. ขอมูลทั่วไป และขอมูลสําคัญอื่น
ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร
จํานวนทุนจดทะเบียน
จํานวนทุนที่เรี ยกชําระแล้ว
จํานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

: บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
: ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและ
ก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี
และธุรกิจพัฒนาโครงการและการ
ลงทุน
: เลขที่ 8 ซอยสุ ขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220
: 0107548000293
: www.trc-con.com
: +66 2022 7777
: +66 2022 7788
: 425,514,868.50 บาท
: 822,613,706 บาท
: 822,613,706 หุน้
: 0.50 บาท

บุคคลอางอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย
ที่ต้ งั
โทรศัพท์
โทรสาร
ผูสอบบัญชี
ที่ต้ งั
โทรศัพท์
โทรสาร

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
: เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
: +66 2229 2800
: +66 2359 1259
: บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด)
: เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
: +66 2264 0777, +66 2661 9190
: +66 2264 0789-90, +66 2661 9192
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ขอมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
 บริษัทยอย
ชื่อบริ ษทั
: บริษัท สหการวิศวกร จํากัด
สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 99.99
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและงานก่อสร้างทัว่ ไป
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: เลขที่ 8 ซอยสุ ขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริ ษทั
: 0105497000257
เว็บไซต์
: www.sahakarn.com
โทรศัพท์
: +66 2022 7777
โทรสาร
: +66 2022 7788
จํานวนทุนจดทะเบียน
: 200,000,000 บาท
จํานวนทุนที่เรี ยกชําระแล้ว
: 200,000,000 บาท
จํานวนหุน้ สามัญ
: 20,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้
: 10 บาท
ชื่อบริ ษทั
สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
จํานวนทุนจดทะเบียน
จํานวนทุนที่เรี ยกชําระแล้ว
จํานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TRC Investment Limited
ร้อยละ 100
ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่าง ๆ
10th Floor, Raffle Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius
079207 C1/GBL
+66 2022 7777
+66 2022 7788
1 เหรี ยญสหรัฐ
1 เหรี ยญสหรัฐ
1 หุน้
1 เหรี ยญสหรัฐ

ชื่อบริ ษทั
สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
จํานวนทุนจดทะเบียน
จํานวนทุนที่เรี ยกชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TRC International Limited
ร้อยละ 100 (ถือผ่านTRC Investment Limited)
ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่าง ๆ
Suites 2302-6, 23rd Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
1202588
+66 2022 7777
+66 2022 7788
10,000 เหรี ยญฮ่องกง
10 เหรี ยญฮ่องกง
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จํานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

: 1 หุน้
: 10 เหรี ยญฮ่องกง

ชื่อบริ ษทั
สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:
:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
จํานวนทุนจดทะเบียน
จํานวนทุนที่เรี ยกชําระแล้ว
จํานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

:
:
:
:
:
:
:

ชื่อบริ ษทั
สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:
:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
จํานวนทุนจดทะเบียน
จํานวนทุนที่เรี ยกชําระแล้ว
จํานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

:
:
:
:
:
:
:

TRC Engineering LLC
ร้อยละ 70 (ถือผ่าน TRC International Limited)
ให้บริ การงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน
Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, Building No. 19, Plot No. 105, Muscat,
Sultanate of Oman, P.O.Box 659, Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116
1108601
+968 246 140 48
+968 246 141 39
250,000 โอมานเรี ยล
250,000 โอมานเรี ยล
250,000 หุน้
1 โอมานเรี ยล
TRC Middle East LLC
ร้อยละ 70 (ถือผ่าน TRC International Limited)
ให้บริ การงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน
Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, Building No. 19, Plot No. 105, Muscat,
Sultanate of Oman, P.O.Box 659, Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116
1070009
+968 246 140 48
+968 246 141 39
250,000 โอมานเรี ยล
250,000 โอมานเรี ยล
250,000 หุน้
1 โอมานเรี ยล

 กิจการรวมคา
ชื่อบริ ษทั
: บริษัท กิจการรวมคา ซิโนเปค-ทีอารซี
สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 30
(บริ ษทั ซิ โนเปค อินเตอร์ เนชัน่ แนล ปิ โตรเลียม เซอร์วสิ คอร์ปอเรชัน่ ร้อยละ 70)
ประเภทธุรกิจ
: ให้บริ การงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ จากจังหวัดสระบุรีถึงจังหวัดนครราชสี มา
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: เลขที่ 8 ซอยสุ ขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
: 099-3-00031536-1
โทรศัพท์
: +66 2022 7761
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สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
7.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 425,514,868.50 บาท ทุนเรี ยกชําระแล้ว 411,306,853
บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 822,613,706 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
7.1.1

หุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ
-ไม่มี-

7.1.2

หลักทรัพยประเภทอื่น

ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุน้ ให้แก่กรรมการและพนักงาน
ตามโครงการ ESOP – W2 จํานวน 31,600,000 หน่วย กําหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพระหว่างปี 2557 – 2559 สิ้ นสุ ด
โครงการวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายละเอียดปรากฏดังหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร” หัวข้อย่อย
“ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผูบ้ ริ หาร” ในหน้า 42
7.1.3

ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญ
-ไม่มี-
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7.2 โครงสรางผูถือหุน
7.2.1

ผูถือหุนรายใหญ
ผูถ้ ือหุ น้ ที่ถือหุน้ สูงสุ ด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชื่อผูถือหุน

จํานวนหุน

สัดสวนการถือหุน

1. กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์

208,236,316

25.31%

- นางไพจิตร รัตนานนท์

1,094,400

0.13%

207,141,916

25.18%

2. Samlee Corporation(2)

99,099,999

12.05%

3. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

51,443,936

6.25%

4. Citybank Nominees Singapore Pte Ltd Ubs Ag
London Branch-Nrbs Ipb Client Seg(3)
5. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล

27,844,560

3.38%

16,963,200

2.06%

6. นายธีรพงศ์ จันศิริ

13,000,000

1.58%

7. The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Limited, Singapore Branch
8. นายกิตติภตั สุ ทธิสัมพัทน์

9,113,936

1.11%

9,050,000

1.10%

9. นายณรงค์เกียรติ จิระเกียรติ์

8,196,800

1.00%

10. นายสุ คเณศ จันทรุ จานนท์

7,375,000

0.90%

รวมผูถือหุน 10 รายแรก

449,229,347

54.61%

จํานวนหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมด

822,613,706

100.00%

จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนสวนนอย

373,384,359

45.39%

- บริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด(1)

หมายเหตุ:
1. บริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุน้ ร้อยละ 55
2. Utimate Shareholder ของ Samlee Corportion คือ นายสมชาย ดํารงสุ นทรชัย (ถือหุ น้ ใน Samlee ร้อยละ 100)
3. CITYBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG คือ
Custodian ของ Broker Shkhothai Fund)
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7.3 นโยบายการจายเงินปนผล
7.3.1 นโยบายของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษีและสํารอง
ตามกฎหมาย อย่า งไรก็ ต าม การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่ า วอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ โดยจะขึ้ น อยู่กับ แผนการลงทุ น
ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่การดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้น เช่น ใช้เป็ นทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู้ ใช้เป็ นเงินลงทุนเพื่อขยายธุ รกิจของบริ ษทั ฯ หรื อกรณี
มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ ในอนาคต โดยให้อาํ นาจคณะกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณา ทั้งนี้ มติ ของคณะกรรมการของบริ ษ ทั ฯ ที่ อ นุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผลจะต้องถูกนําเสนอเพื่อ
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่ งคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ประวัติการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ ได้แสดงในหัวข้อ 14. “การวิเคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ”
หัวข้อย่อย “อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ” หน้า 96
สําหรับบริ ษทั ย่อย ไม่มีการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
7.3.2 นโยบายของบริษัทยอย
-ไม่มี-

- 35 ‐

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

8. โครงสรางการจัดการ

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

นางไพจิตร รัตนานนท์*
ประธานกรรมการ
รศ.ดร.เอกชัย นิ ตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ
พล.ต.อ.จรัมพร สุ ระมณี
กรรมการอิสระ
นายอรุ ณ จิรชวาลา
กรรมการอิสระ
รศ.พิเศษ เสตเสถียร
กรรมการอิสระ
นายสมัย ลี้สกุล
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
นายภาสิ ต ลี้สกุล
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
รวมจํานวนกรรมการของแต่ละชุด

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะ
กรรมการ
บริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 คณะกรรมการบริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 8 คน ดังนี้
คณะกรรมการชุดยอย

๏


































































8

3

6

3

4

* ประธานกรรมการเป็ นตัวแทนจากบริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
** กรรมการ 2 ใน 4 คน ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษทั
 คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จํากัด ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการ
บริ ษทั

นายสมัย ลี้สกุล
ประธานกรรมการ
นางไพจิตร รัตนานนท์
กรรมการ
นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการ
นายเชวง รี ศรี กิตต์
กรรมการ
นายภาสิ ต ลี้สกุล
กรรมการ
รวมจํานวนกรรมการ
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กรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนาม*
๏
๏
๏




๏

5

4

ประธานกรรมการ  กรรมการ ๏ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

* กรรมการ 2 ใน 4 คน ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษทั


๏
๏
๏

ประธานกรรมการ  กรรมการ ๏ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

รายชื่อกรรมการ

กรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนาม**

4
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ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดงั นี้
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่ในเรื่ อง
ที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนการดําเนินการ เช่น เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น การทํารายการที่เกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ และการซื้ อหรื อขายสิ นทรั พย์ที่สําคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กําหนด เป็ นต้น
2. กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ฯ
3. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และการกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้เป็ นไป
ตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดแก่
ผูถ้ ื อหุ ้นและการเติ บโตอย่างยัง่ ยืน ยกเว้นนโยบายหรื อการดําเนิ นงานที่ ตอ้ งได้รับความเห็ นชอบและอนุ มตั ิ จากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. พิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีสาระสําคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อํานาจการบริ หาร และ
รายการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
5. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกําหนดค่าตอบแทนของฝ่ ายบริ หาร
6. รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลประกอบการและการปฏิ บ ัติ ง านของฝ่ ายบริ ห าร โดยมี ค วามตั้ง ใจและความระมัด ระวัง ในการ
ปฏิบตั ิงาน
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การบริ หารการ
จัดการความเสี่ ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ
9. กําหนดข้อบังคับหรื อระเบียบภายในของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องต่างๆ
10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของ
ผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลุมเรื่ องสําคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับกรรมการบริ ษทั
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี้จะกระทําได้กต็ ่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน ทั้งนี้ กําหนดให้รายการ
ที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
(ก) เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(ข) การทํารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย และอยูใ่ นข่ายที่กฎหมายหรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
นอกจากนั้น ในกรณี ต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุม และที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุ น้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั ฯ
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(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรื อเลิกบริ ษทั ฯ
(ฉ) การอื่นใดที่กาํ หนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรื อ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยให้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังกล่าวข้างต้น
12. คณะกรรมการบริ ษทั อาจแต่งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็ นคณะกรรมการจัดการเพื่อปฏิบตั ิงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ การมอบอํานาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอํานาจที่ทาํ ให้กรรมการจัดการสามารถ
อนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ทํากับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งกําหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน

และการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ

เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สรุ ปการเข้าประชุมกรรมการปี 2557
รายชื่อกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริษัท

1. นางไพจิตร รัตนานนท์
2. รศ. ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุ ระมณี
4. นายอรุ ณ จิรชวาลา
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
6. นายสมัย ลี้สกุล
7. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
8. นายภาสิ ต ลี้สกุล

6/6
6/6
6/6
5/6
1/6
6/6
6/6
6/6

การเขารวมประชุมกรรมการในป 2557 (ครั้ง)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน
จัดการ
ตรวจสอบ
และสรรหา
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
5/5
2/2
ไม่ได้เป็ น
5/5
2/2
ไม่ได้เป็ น
2/2
1/1
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
1/2
16/16
ไม่ได้เป็ น
2/2
15/16
ไม่ได้เป็ น
2/2
12/16
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
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คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
2/2
2/2
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
2/2
ไม่ได้เป็ น

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
3/3
3/3
ไม่ได้เป็ น
3/3
3/3
ไม่ได้เป็ น
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สรุ ปการได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ปี ทีไ่ ด้ รับ
แต่ งตั้ง
ปี ทีเ่ ลือก
เป็ น
ครั้งล่าสุ ด
กรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ประเภทของกรรมการ

การสรรหา/
การแต่ งตั้ง
เป็ นกรรมการ
ในปี 2557

การแต่ งตั้ง
ใน
ครั้งถัดไป

1. นางไพจิตร รัตนานนท

2548

2556

ประธานกรรมการ

ไมใช

2559

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน

2548

2555

กรรมการอิสระ

ไมใช

2558

3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร

2548

2555

กรรมการอิสระ

ไมใช

2558

4. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี

2550

2557

กรรมการอิสระ

ใช

2560

5. นายอรุณ จิรชวาลา

2552

2556

กรรมการอิสระ

ไมใช

2559

6. นายสมัย ลี้สกุล

2550

2557

กรรมการที่เปนผูบริหาร

ใช

2560

7. นางพจนีย เผาสวัสดิ์

2550

2555

กรรมการที่เปนผูบริหาร

ไมใช

2558

8. นายภาสิต ลี้สกุล

2556

2557

กรรมการที่เปนผูบริหาร

ใช

2560

8.2 ผูบริหาร
แผนผังองคกรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ ษทั

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
(นายสมัย ลี้สกุล)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ หารงานธุรกิจ
(นายภาสิ ต ลี้สกุล)

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร บริ หารงานทัว่ ไป
(นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์)

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานปฏิบตั ิการ
งานวางระบบท่อ
(นายศักดา ตันติวฒั นกูล)

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานปฏิบตั ิการงาน
ก่อสร้างโรงงานปิ โตรเคมี
และระบบการผลิต
(นายเชวง รี ศรี กิตต์)

คณะกรรมการจัดการ

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานการตลาด
(นายภาสิ ต ลี้สกุล)
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สายงานบริ หารองค์กร
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ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานบัญชีและการเงิน
(รักษาการโดยนายสมัย ลี้สกุล)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 8 คน ดังนี้
1. นายสมัย ลี้สกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร-บริ หารงานทัว่ ไป
3. นายภาสิ ต ลี้สกุล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร-บริ หารงานธุรกิจ และ
ผูอ้ าํ นวยการสายงานการตลาด
4. นายศักดา ตันติวฒั นกูล
ผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการงานวางระบบท่อ
5. นายเชวง รี ศรี กิตต์
ผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการงานก่อสร้างโรงงานปิ โตรเคมีและ
ระบบการผลิต
6. นายชยุต วัฒกภาคย์
ผูอ้ าํ นวยการสายงานบริ หารองค์กร
7. นางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริ ษทั
8. นางสาวเรวดี อาจหาญ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร มีดงั นี้
1. เป็ นผูส้ นับสนุ น และอํานวยการการทํางานของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งในด้านปฏิบตั ิการและ ด้านงานอํานวยการ
นําเสนองานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูเ้ ชื่อมต่อระหว่างกรรมการบริ ษทั และพนักงาน
2. ดําเนิ นการวางระบบบริ หารงาน การผลิตสิ นค้าหรื อบริ การจนถึง การส่ งมอบงาน เช่น การตลาด งานประมูล งาน
ออกแบบ งานจัดซื้ อ การผลิตและการส่ งมอบ
3. รั บ ผิ ด ชอบด้า นการจัด การทางการเงิ น ภาษี ความเสี่ ย ง และการจัด การ และนํา เสนองบประมาณประจํา ปี ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษ ัท และดู แ ลการจัด การ และจัด สรรทรั พ ยากรองค์ก รให้เ ป็ นไปตามกรอบ และแนวทางของ
งบประมาณ ภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบ ข้อบังคับ
4. กํากับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิ ทธิภาพ และให้เป็ นไปตามอํานาจหน้าที่ที่กาํ หนดไว้ และเป็ นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับ
5. ดําเนิ นการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร และชุมชนสัมพันธ์ เป้ าหมายขององค์กร รวมทั้งสิ นค้าและบริ การ จะต้องได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็ นที่ภาคภูมิใจของผูถ้ ือหุน้
6. ดําเนิ นการเรื่ องการจัดหาทุนเพื่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั วางแผนการจัดหาทุน แหล่งทุน กลยุทธ์การจัดหาทุน
การจัดทําเอกสารการหาทุน และอื่นๆ
7. ดําเนินการเรื่ องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั จะมอบหมาย
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการโดยตําแหน่ง
อนึ่ ง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ไม่มีอาํ นาจในการดําเนิ นการใด ๆ เกี่ยวกับรายการหรื อเรื่ องที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด หรื อตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด) ที่จะทําขึ้นกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
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8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550
การศึกษา:
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์
ประวัติการทํางาน:
ปรากฏดังหน้า 116
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั มีดงั นี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสื อเชิ ญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็ นเลขานุ การ คือ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
- หนังสื อเชิญประชุม และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ย และหนังสื อรับรองความเป็ นอิสระที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริ หาร
และจัดส่ งสําเนารายงานดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่
บริ ษทั ฯได้รับรายงานนั้น
3. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกําหนด และตามที่บริ ษทั ฯ มอบหมาย อาทิเช่น
- ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลให้การ
ดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
- ทําหน้าที่ในการดําเนิ นการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- ทําหน้าที่เป็ น Contact Person รับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามกฎหมายให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ฯ
8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(ก) คาตอบแทนกรรมการป 2557
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 ของบริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับประธานกรรมการอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ
อัตรา 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระอีก 4 คน (ในระหว่างปี 2557 มีกรรมการอิสระลาออก 1 คนคือ รศ.นพ.กําจร
ตติยกวี ประธานกรรมการตรวจสอบจึงทําให้ ณ สิ้ นปี 2557 กรรมการอิสระเหลือ 4 คน) อัตราคนละ 20,000 บาทต่อเดือน
และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 คน อัตราคนละ 10,000 บาทต่อเดือน
2. ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ได้อนุมตั ิการจ่ายโบนัสกรรมการ
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2556 ให้กบั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 5 คน รวมเป็ นโบนัสทั้งสิ้ น 1,685,500 บาท
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3. ค่าเบี้ยประชุม สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในอัตรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเข้าร่ วมประชุมต่อครั้ง
(ให้เฉพาะกรรมการอิสระ)
สําหรับบริ ษทั ย่อยอื่นๆ ในปี 2557 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริ ษทั เดียว คือ บริ ษทั สหการวิศวกร
จํากัด ในรู ปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท
(หน่วย: บาท)
คาตอบแทนกรรมการทีอารซี
คณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม
บริ ษทั
คณะกรรมการ
(ประกอบด้วย
ตรวจสอบ
เงินเดือนปี 57 และ
โบนัสปี 56)

ชื่อ-สกุลกรรมการ

4. พล.ต.อ.จรัมพร สุ ระมณี
5. นายอรุ ณ จิรชวาลา
6. รศ.พิเศษ เสตเสถียร**
7. นายสมัย ลี้สกุล

950,000
342,500
483,065
510,000
470,000
90,000
120,000

8. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์

120,000

1. นางไพจิตร รัตนานนท์
2. รศ.นพ.กําจร ตติยกวี*
3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน
และสรรหา

ไม่ได้เป็ น
20,000
50,000
50,000
20,000
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
20,000
ไม่ได้เป็ น
20,000
ไม่ได้เป็ น
20,000
20,000
10,000
20,000
10,000
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เบี้ย
ไม่ได้เป็ น
ประชุม
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เบี้ย
ไม่ได้เบี้ย
ประชุม
ประชุม
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ นกรรมการทีอาร์ซี
140,000
80,000
40,000

ค่าเบี้ยประชุม คาตอบแทน
คาตอบแทน
คณะกรรมการ
กรรมการ
รวม
บริ หารความ
สหการวิศวกร
เสี่ ยง

ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
30,000
30,000
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เบี้ย
ประชุม
ไม่ได้เบี้ย
ประชุม
ไม่ได้เป็ น

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

1,070,000
382,500
553,065
630,000
550,000
100,000
240,000

120,000

240,000

120,000

9. นายภาสิ ต ลี้สกุล
120,000
120,000
240,000
10. นายเชวง รี ศรี กิตต์
120,000
120,000
รวมคาตอบแทนกรรมการทีอารซี
3,205,565
60,000
600,000
4,125,565
และสหการวิศวกรป 2557
* รศ.นพ.กําจร ตติยกวี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ลาออกเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
** รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ แสดงความประสงค์ไม่ขอรับเงินเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงตุลาคม รวมถึงโบนัสปี 2556
เนื่องจากปั ญหาด้านสุ ขภาพ

(ข) คาตอบแทนผูบริหาร

ผูบ้ ริ หาร

ป 2556
คาตอบแทน
จํานวนราย
รวม
(ลานบาท)
5
16.91
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ:
(1) ค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวติ และอุบตั ิเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุ ขภาพ (ประกัน
สุ ขภาพเริ่ มตั้งแต่ปี 2556) เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และในที่น้ ีไม่รวมค่าตอบแทน
ของผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
(2) โบนัสในที่น้ ีประกอบด้วย โบนัสปี 2555 ส่ วนที่จ่ายในเดือนมกราคม 2556 และโบนัสปี 2556 ส่ วนที่จ่ายในเดือน
มกราคม 2557

 คาตอบแทนอื่น
(ก) คาตอบแทนอื่นของกรรมการ
ประธานกรรมการได้รับเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ในปี 2557 รวม 43,500 บาท)
ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุ ขภาพ รถประจําตําแหน่ง คนขับรถ ค่านํ้ามัน และสมาชิกสนามกอล์ฟ
(มูลค่าประมาณ 30,000 บาทต่อปี )
(ข) คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร
- เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ในปี 2557 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพส่ วนที่บริ ษทั ฯ สมทบให้กบั ผูบ้ ริ หาร 5 คนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
รวมทั้งสิ้ น 0.85 ล้านบาท
(ค) คาตอบแทนอื่นของกรรมการและผูบริหาร
- ใบสําคัญแสดงสิทธิแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ครั้งที่ 2 (โครงการ ESOP-W2)
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 ได้มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของ
บริ ษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ครั้งที่ 2 ตามโครงการ ESOP จํานวน 32,000,000 หน่วย
อายุ 3 ปี ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท และราคาใช้สิทธิ 4.70 บาท สามารถใช้สิทธิ ได้ทุกวันที่ 30 ของทุกสิ้ นไตรมาส
การใช้สิทธิ ครั้งแรกกําหนดเป็ นวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ น
แรงจูงใจและตอบแทน การปฏิบตั ิงานของกรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และเพื่อให้บุคคลดังกล่าว
มีความตั้งใจในการทํางาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่บริ ษทั ฯ อันจะส่ งผลทางอ้อมต่อประโยชน์โดยรวมของบริ ษทั ฯ
และผูถ้ ือหุ ้น อีกทั้งเพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ให้ทาํ งานกับบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยต่อไป
ในระยะยาวอันจะส่ งผลดีต่อการปฏิบตั ิงานและการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคต
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด รวม 78 คน จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รวม 31,600,000 หน่วย โดยกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จํานวน 11 ราย ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ บริ ษทั คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20.89
เมื่อเทียบกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ ของบริ ษทั ฯ ที่ออกทั้งหมด
ในระหว่างปี 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 มีการลาออกของกรรมการและพนักงาน และได้มีการพิจารณาจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ส่วนของพนักงานที่ลาออกให้กบั พนักงานที่เข้าเกณฑ์เพิ่มเติม ส่ งผลให้จาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จัดสรรสุ ทธิก่อนการใช้สิทธิครั้งแรกเป็ น 31,598,200 หน่วย
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 ได้มีมติแก้ไขราคาใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดง
สิ ทธิจากเดิม 4.70 บาท เป็ น 3.03 บาทต่อหุน้
ในระหว่างปี ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุน้ สามัญ ESOP มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ณ วันต้นปี
31,598,200
หน่วย
ใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญครั้งที่ 1-3
(9,565,897)
หน่วย
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ยกเลิก
(440,395)
หน่วย
ณ วันสิ้ นปี
21,591,908
หน่วย
บริ ษทั ฯ ได้ยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ที่จดั สรรให้แก่พนักงานของบริ ษทั ฯ
สะสมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 440,395 หน่วย เนื่องจากพนักงานผูไ้ ด้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวลาออก
โดยตามเงื่อนไขการจัดสรร พนักงานที่ลาออกจะไม่สามารถใช้สิทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ส่วนที่เหลือ แต่อย่างไรก็ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวอาจจะถูกนํามาพิจารณาจัดสรรใหม่โดยมติของคณะกรรมการจัดการ
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด มีพนักงานทั้งสิ้ น 1,345 คน ประกอบด้วย
พนักงานประจํา 358 คน และพนักงานชัว่ คราว 987 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดงั นี้
จํานวนพนักงาน (คน)
ฝายงาน
ป 2556
ป 2557
พนักงานประจํา
ฝ่ ายบริ หาร (ตั้งแต่ระดับผูอ้ าํ นวยการขึ้นไป)
5
7
สายงานปฏิบตั ิการ และวิศวกรรม
203
230
สายงานบริ หารองค์กร
80
75
ฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายการเงิน
14
17
สายงานการตลาด พัฒนาโครงการและการลงทุน
11
27
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
3
2
รวม
316
358
พนักงานชัว่ คราว
591
987
รวมพนักงานทั้งหมด
907
1,345
 ผลตอบแทนพนักงาน ในปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัดได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน
จํานวนรวมทั้งสิ้ น 418.54 ล้านบาท ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันชีวิต
และอุบตั ิเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุ ขภาพ (ค่าเบี้ยประกันสุ ขภาพเริ่ มตั้งแต่ปี 2556) และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เป็ นต้น
(หน่วย: ล้านบาท)
ผลตอบแทนพนักงาน
(ไมรวมกรรมการและผูบริหาร
ป 2556
ป 2557
ที่แสดงในหัวขอกอนหนา)
พนักงานประจํา
161.67
197.26
พนักงานสัญญาจ้าง
137.36
221.28
รวมผลตอบแทนทั้งหมด
299.03
418.54
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บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัดมีการตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริ หารงานของบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนทิสโก้ จํากัด ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีการกันสํารองเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-7 ของ
อัตราค่าจ้าง
 นโยบายการพัฒนาพนักงาน
ตามปรัชญาองค์กรของบริ ษทั ฯ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ยึด
มัน่ และมุ่งเน้นการบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่ องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ตอ้ งการ
เป็ นผูน้ าํ ของประเทศในธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างที่เน้นคุณภาพและความปลอดภัย ในด้านงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ และ
งานก่อสร้างอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และพลังงาน และมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืนมัน่ คง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั ฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่พิจารณาจาก Job Description เนื่ องจากลักษณะงานของ
บริ ษทั ฯ ต้องใช้พนักงานที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะทาง (Specialist) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เห็นความสําคัญของการทํางานอย่างมี
ความสุ ข จึงมุ่งเน้นการคัดเลือกพนักงานให้ถูกต้องกับงาน (Put the right man to the right job) โดยเมื่อพนักงานมาเริ่ มงาน
กับบริ ษทั ฯ ทางหัวหน้างานจะมีการชี้แจงงานตาม Job Description ให้พนักงานได้รับทราบอย่างละเอียดเพื่อความชัดเจน
และโปร่ งใสในการทํางานต่อไป
2. บริ ษ ัท ฯ มี ก ระบวนการดู แ ลด้า นผลตอบแทนและสวัส ดิ ก ารพนัก งานทุ ก ระดับ โดยนอกเหนื อ จาก
สวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายแล้ว บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําสวัสดิการอื่นให้กบั พนักงานเพิม่ เติม ได้แก่
2.1 การจัดทําบัตรประกันสุ ขภาพ ทั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความสะดวกในการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลได้ทุกที่ทุกเวลาและโดยไม่ตอ้ งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งในส่ วนของผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน การผ่าตัดรวมถึง
การรักษาด้านทันตกรรม
2.2 การจัดทําประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุหมู่ เพื่อให้พนักงานมีความมัน่ ใจในการทํางานที่อาจมีความเสี่ ยง
ทั้งนี้ เนื่องจากการทํางานส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ เป็ นการทํางานที่สถานที่ก่อสร้าง (Site)
2.3 การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้กบั พนักงาน ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อให้พนักงานได้สะสมเงินเพื่อไว้ใช้
ในยามเกษียณอายุงาน โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบให้กบั พนักงานตามจํานวนปี ที่กฎหมายกําหนด
2.4 การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามโครงการ ESOP ให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเพื่อให้
พนักงานได้รับผลประโยชน์จากผลต่างของมูลค่าหุน้ ที่เพิ่มขึ้น และเพื่อสร้างความรู้สึกความเป็ นเจ้าของร่ วมกัน
3. คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากรอบและ
งบประมาณการขึ้นเงินเดือนและโบนัสในภาพรวมของบริ ษทั ฯ เป็ นประจําทุกปี ซึ่ งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหาจะพิจารณาเรื่ องดังกล่าวโดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก (เช่น การคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้ อ สภาวะเศรษฐกิจ )
และปัจจัยภายใน (เช่นผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯในแต่ะละปี แผนการลงทุนระยะยาว ประวัติการขึ้นเงินเดือนและ
โบนัสในอดีต) เพื่อกําหนดกรอบค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละปี ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดําเนินงานทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
4. ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้มีการทบทวนการจัดทําโครงสร้างระดับตําแหน่งจากเดิม 10 ระดับ เป็ น 14 ระดับ
วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการเติบโตตามเส้นทางอาชีพมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานตั้งใจ
ปฏิ บตั ิงานและพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าต่อไป และทบทวนโครงสร้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับการจัดทําระดับ
ตําแหน่ งใหม่ โดยได้ให้ที่ปรึ กษาที่มีความเชี่ ยวชาญในการจัดทําโครงสร้ างเงิ นเดือนทั้งในองค์กรภาครั ฐและเอกชนมา
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ทําการศึกษาและเทียบเคียงกับบริ ษทั ฯทั้งในธุ รกิจเดียวกันและธุ รกิจเทียบเคียง ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่ งโครงสร้างเงินเดือนที่
สามารถแข่งขันได้และเป็ นธรรม
5. บริ ษทั ฯ มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้พฒั นาความรู้
และทักษะทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทวั่ ไป ดังนี้
- พนักงานใหม่
บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดปฐมนิ เทศโดยจัดให้มีการอบรมพื้นฐานความรู้ ดา้ นต่างๆ ที่ จ าํ เป็ นสําหรั บการ
ปฏิบตั ิงานอันประกอบด้วย ประวัติและลักษณะธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ความรู้พ้ืนฐานด้านกระบวนการทางธุรกิจ วิสัยทัศน์
พันธกิจขององค์กร ความรู้เบื้องต้นด้านระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2008 ความรู้ดา้ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบปฏิบตั ิการ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
- พนักงานประจําทุกระดับ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในด้านการ
บริ หารจัดการทัว่ ไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่างๆ โดยการจัดอบรมมีท้ งั การอบรมภายในและภายนอกโดย
แบ่งตามระดับพนักงานดังนี้
ระดับหัวหน้างานขึ้นไป จัดให้มีการอบรม Smart Manager Program โดยมีการอบรมทั้งในด้านทักษะ
หลัก (Hard Skill) และทักษะทัว่ ไป (Soft Skill) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริ หารจัดการเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมให้หวั หน้างานทุกระดับสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและนําพาองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายได้
ระดับพนักงาน จัดให้มีการอบรมเรื่ องการสร้างทีม เพื่อให้พนักงานประจําสํานักงานใหญ่ และพนักงาน
ที่ปฏิบตั ิงานในสถานที่ก่อสร้าง (Site) ได้มีการพบปะและร่ วมกันทํากิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความ
สามัคคี และสอดแทรกความรู้ดา้ นการสื่ อสาร การทํางานร่ วมกัน การคิดอย่างเป็ นระบบ อีกทั้งได้มีการให้พนักงานได้
พบปะกับผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ได้มาร่ วมสัมมนาด้วยเพื่อให้พนักงานเห็นว่าผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญกับพนักงานทุกระดับ
อย่างจริ งจัง
6. การจัดทํากิ จกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation) บริ ษทั ฯ มี การจัดทํากิจกรรมเพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริ หาร และพนักงานกับพนักงาน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก สามัคคีให้เกิด
ขึ้นกับพนักงานทุกระดับในองค์กร ดังนี้
- การจัดทํากิจกรรมร่ วมรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Talk) ร่ วมกัน ซึ่ งจะมีการจัดทําทุกๆ 2 เดือน
ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้พบปะกับผูบ้ ริ หาร
- การจัดทํากิจกรรมกีฬาสี และเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจําปี เพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกส่ วนงานทั้ง
ในสํานักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในสถานที่ก่อสร้าง (Site) มีโอกาสร่ วมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และ
ได้พบปะสังสรรค์กนั ในบรรยากาศที่อบอุ่น
7. บริ ษ ทั ฯ ตระหนักถึ งความสําคัญ ในการสื่ อสารข้อ มูลภายในองค์กรระหว่างพนักงานกับบริ ษ ทั ฯ ทั้ง
พนักงานที่สาํ นักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในสถานที่ก่อสร้าง จึงจัดตั้งฝ่ ายสื่ อสารองค์กรขึ้นเพื่อเป็ นศูนย์กลางใน
การรวบรวมและเปิ ดเผยข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่ อง
นโยบาย กฎระเบียบ รวมถึงข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน โดยช่องทางหลักที่ใช้ใน
การสื่ อสารดังกล่าวได้แก่ Intranet ซึ่ งข้อมูลที่เปิ ดเผยไว้ให้พนักงานได้รับทราบใน Intranet ประกอบด้วยสื่ อในการเรี ยนรู้
ระบบ ERP, ข้อกําหนดต่างๆ ของระบบ ISO 9001:2008 รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ วันเกิดพนักงาน
พนักงานเข้าใหม่ประจําเดือน เป็ นต้น นอกจากช่องทาง Intranet แล้วยังมีการสื่ อสารผ่าน E-mail และบอร์ดพนักงานอีกด้วย
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8. บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการเคารพสิ ทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบตั ิ
ระหว่างเพศ รวมถึงบริ ษทั ฯ ยังมีการจ้างงานผูพ้ ิการ และการจ้างงานโดยไม่กาํ หนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งอีกด้วย
9. บริ ษ ัท ฯ เปิ ดโอกาสให้พ นัก งานสามารถเสนอแนะความคิ ด เห็ น หรื อ ข้อ ร้ อ งเรี ย นผ่า นผูจ้ ัด การฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล โดยผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะรวบรวม เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารบุคคลเพื่อพิจารณาและ
ดําเนินการต่อไป ข้อมูลรายละเอียดผูร้ ้องเรี ยนจะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับอย่างเคร่ งครัด
 ขอพิพาททางดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางด้านแรงงานที่สาํ คัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาที่มีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ที่มี
จํานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อพิพาททางด้านแรงงานส่ วนใหญ่ที่ผา่ นมา
เกิดขึ้นจากเรี ยกร้องค่าชดเชยของพนักงานสัญญาจ้าง ซึ่ งบริ ษทั ฯ ว่าจ้างสําหรับโครงการต่างๆ โดยมีระยะเวลาว่าจ้างตาม
สัญญาสอดคล้องกับระยะเวลาการดําเนินงานของแต่ละโครงการ
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9. การกํากับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่า การกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความสําคัญ และเป็ นสิ่ งที่เพิ่มมูลค่า และส่ งเสริ มการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนของกิจการ บริ ษทั ฯ จึงได้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมธุรกิจขึ้นอย่างเป็ นลายลักษณ์ โดย
ในปี 2556 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุ ง แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายดังกล่าว รวมทั้งข้อควรปฏิบตั ิต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2557 ของโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนไทย คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิ “จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน ฉบับปี 2556” แบ่งออกเป็ น 10
หมวด เพื่อใช้เป็ นหลักในการประพฤติปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยโดยการ
คํานึ งถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ ความมีจริ ยธรรม ความยุติธรรม
และความเสมอภาค วัตถุประสงค์เพื่อให้ผดู้ าํ เนิ นงานของบริ ษทั ฯ มีแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิที่ถูกต้อง เป็ นที่ยอมรับ
ของสังคม ซึ่ งจะส่ งผลให้การประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยได้เปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และได้
ผนวกเป็ นเอกสารส่ วนหนึ่งของข้อบังคับในการทํางานให้กบั พนักงานทุกคน
บริ ษทั ฯ ได้รับผลประเมินการกํากับดูแลกิจการประจําปี 2557 ที่ประเมินโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86 (ระดับ “ดีมาก”) ลดลงจากปี ก่อนที่ร้อยละ 94 แต่อยูใ่ นระดับสู งกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของบริ ษทั จดทะเบียนโดยรวมที่ร้อยละ 72 และสู งกว่าค่าเฉลี่ยในทุกหมวดของการประเมิน ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2557 มีการ
ปรับแนวทางและหลักเกณฑ์การสํารวจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard
2. คณะกรรมการชุดยอย
ในปี 2557 โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ
จัดการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 คณะกรรมการบริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 8 คน ดังนี้
1. นางไพจิตร รัตนานนท์
ประธานกรรมการ - ตัวแทนจากบริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
2. รศ.ดร.เอกชัย นิ ตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุ ระมณี
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
4. นายอรุ ณ จิรชวาลา
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
กรรมการอิสระ
6. นายสมัย ลี้สกุล
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
7. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
8. นายภาสิ ต ลี้สกุล
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
โดยมีนางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม เป็ นเลขานุการบริ ษทั
 คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จํากัด ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้
1. นายสมัย ลี้สกุล
ประธานกรรมการ
2. นางไพจิตร รัตนานนท์
กรรมการ
3. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการ
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4. นายภาสิ ต ลี้สกุล
กรรมการ
5. นายเชวง รี ศรี กิตต์
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทยอย
 บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลี้สกุล นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์ นายภาสิ ต ลี้สกุล กรรมการสองในสี่ คนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
 บริษัท สหการวิศวกร จํากัด
นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลี้สกุล นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์ นายภาสิ ต ลี้สกุล กรรมการสองในสี่ คนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั มีดงั นี้
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้น
แต่ในเรื่ องที่ ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นก่ อนการดําเนิ นการ เช่ น เรื่ องที่ กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับมติ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และการซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญ
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กําหนด เป็ นต้น
2. กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ฯ
3. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และการกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนินการ
ให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สู งสุ ดแก่ผถู้ ือหุ ้นและการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ยกเว้นนโยบายหรื อการดําเนิ นงานที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบและอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. พิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีสาระสําคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อํานาจการ
บริ หาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
5. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกําหนดค่าตอบแทนของฝ่ ายบริ หาร
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการ
ปฏิบตั ิงาน
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการใน
การประเมิ นความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การ
บริ หารการจัดการความเสี่ ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ
9. กําหนดข้อบังคับหรื อระเบียบภายในของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องต่างๆ
10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลุมเรื่ องสําคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับ
กรรมการบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี้จะกระทําได้กต็ ่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก่อน
ทั้งนี้
กําหนดให้รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
(ก) เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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(ข) การทํารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย และอยูใ่ นข่ายที่กฎหมายหรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นอกจากนั้น ในกรณี ต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสี ยง
ข้างมากของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม และที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ื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 วนที่สาํ คัญ 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 นคณะกรรมการจัดการเพื่อ
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ การมอบอํานาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอํานาจที่ทาํ ให้กรรมการจัดการสามารถ
อนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ทํากับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งกําหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน และการได้ม าหรื อ จํา หน่ า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ที่ สํา คัญ ของบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งตามข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้
1. รศ.ดร.เอกชัย นิ ตยาเกษตรวัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.ต.อ.จรัมพร สุ ระมณี
กรรมการตรวจสอบ
3. นายอรุ ณ จิรชวาลา
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวศริ นทร์ทิพย์ เหล่ามหาเมฆ ผูต้ รวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย นิ ตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง การประชุม องค์ประชุม ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบ ได้ถกู เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอโดยการประสานงานกับ
ผูสอบบัญชีภายนอก และผูบ ริหารที่รับ ผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปน และเปนเรื่องสําคัญในระหวาง
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได
2. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกําลังพลของการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน หรื อ
คัดเลือกผูต้ รวจสอบภายในในกรณี ใช้บริ การจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
3. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย ความดี
ความชอบ การเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน และการเปลี่ยนแปลงผูตรวจสอบภายในในกรณีใชบริการจาก
หนวยงานภายนอก (Outsourcing)
4. สอบทานการให บริษัท ปฏิบัติต ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลที่มีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึง
พิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัท
7. ปฏิ บัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ค ณะกรรมการบริษั ท มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ชอบดว ย เช น
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทฯในรายงานสําคัญๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก
บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว
ตอง ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
8.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละคน
8.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
8.8 รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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9. รายงานกิ จ กรรมต า ง ๆ ที่ ทํ า อย า งเป น ประจํ า เพื่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท จะได ท ราบถึ ง กิ จ กรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังตอไปนี้
9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่อง
ตางๆ ไว อยางชัดเจน
9.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นตอรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน
9.3 รายงานอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
10. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการ หรื อการกระทํา
ดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดําเนินการปรับปรุ ง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
10.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
10.2 ขอสงสัย หรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน
10.3 ขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน และไดมีการหารือรวมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารแลววาตองดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข เมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดไวรวมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการเพิกเฉยตอการดําเนินการ
แกไขดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกลาวตอสํานักงาน
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
11. ในกรณี ที่ ผูส้ อบบัญ ชี พบพฤติ การณ์ อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ัดการ หรื อ บุ คคลซึ่ งรั บ ผิดชอบในการ
ดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ได้ก ระทํา ความผิ ด ตามที่ ก ฎหมายระบุ และได้แ จ้ง ข้อ เท็จ จริ ง เกี่ ย วกับ พฤติ ก ารณ์ ดัง กล่ า วให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั รั บทราบ และเพื่อดําเนิ นการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกั ช้า และให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และ
ผูส้ อบบัญชีทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี พฤติการณ์อนั ควรสงสัยที่ตอ้ งแจ้งดังกล่าว และ
วิธีการเพื่อให้ได้ซ่ ึ งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติการณ์น้ นั ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
12. ให้มีอาํ นาจเชิ ญกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าหน่ วยงาน หรื อพนักงานของบริ ษทั หารื อ หรื อตอบคําถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี
14. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ตามที่จาํ เป็ นหรื อเห็นสมควร
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3. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ และผูบ้ ริ หาร จํานวนรวม 6 คน ดังนี้
1. พล.ต.อ.จรัมพร สุ ระมณี *
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2. รศ.ดร.เอกชัย นิ ตยาเกษตรวัฒน์* กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายอรุ ณ จิรชวาลา*
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
4. รศ.พิเศษ เสตเสถียร*
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
5. นายสมัย ลี้สกุล **
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
6. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์**
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
โดยมีนางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม เลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หา
* กรรมการอิสระ
** กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
ในป 2557 คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งนายอรุณ จิรชวลา กรรมการอิสระเขาเปนคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนและสรรหา แทนรศ.นพ.กําจร ตติยกวี ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาซึ่งลาออกเมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และแตงตั้งพล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการอิสระหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้เปนประธาน
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
กฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการ
พิจารณาค่าตอบแทน และด้านการสรรหากรรมการ องค์ประกอบ วาระการดํารงตําแหน่ง และการรายงานผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีดงั นี้
1. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
1.1 พิจารณารู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การว่ามีความเหมาะสมกับผลงาน เทียบเคียงได้กบั บริ ษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีความเป็ นธรรม
1.2 ร่ วมกําหนดเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริ 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 ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ และนําเสนอ
ค่าตอบแทนที่กาํ หนดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อให้อนุมตั ิค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การ ส่ วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
1.6 กรณี ที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์
หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ ให้แก่กรรมการและพนักงาน
(ESOP) จะต้องร่ วมกําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และเป็ นธรรมต่อทั้งพนักงาน และผูถ้ ือหุน้ และพิจารณาความ
เหมาะสมและให้ความเห็นชอบสําหรับกรณี ที่มีการจัดสรรให้กรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่จะ
จัดสรร โดยต้องไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5
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2. ด้านการสรรหากรรมการ
2.1 กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา โดยการพิจารณาความรู้ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริ ษทั ฯ สามารถอุทิศเวลาการทํางานให้บริ ษทั ฯ
2.2 สรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อเสนอชื่อให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหายังมีหน้าที่ในการดําเนินการเรื่ องอื่นใด ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการบริ ษัท มี อ ํา นาจในการเปลี่ ย นแปลงขอบเขตหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตามความจําเป็ น หรื อเห็นสมควร
4. คณะกรรมการบรรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 คน รวมจํานวน 3 คน ดังนี้
1. นายอรุ ณ จิรชวาลา*
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. พล.ต.อ.จรัมพร สุ ระมณี *
กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์**
กรรมการบรรษัทภิบาล
โดยมีนางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม เลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
* กรรมการอิสระ
** กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ วาระการดํารง
ตําแหน่ง และการรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ ได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีดงั นี้
1. สอบทานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการดําเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและนําเสนอ เพื่อให้มน่ั ใจว่าเป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. เสนอแนวปฏิบตั ิ และ/หรื อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. ให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการนํานโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีไปดําเนิ นการในเชิงปฏิบตั ิ
5. ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังมี หน้าที่ ในการดําเนิ นการเรื่ องอื่นใด ที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ตามความจําเป็ นหรื อเห็นสมควร

- 54 ‐

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

5. คณะกรรมการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หาร จํานวน 10 คน
ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการจัดการ
ตําแหนงดานบริหาร
1. นายสมัย ลี้สกุล
ประธานกรรมการจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการจัดการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3. นายภาสิ ต ลี้สกุล
กรรมการจัดการ
ผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการงานวางระบบท่อ
4. นายศักดา ตันติวฒั นกูล
กรรมการจัดการ
5. นายเชวง รี ศรี กิตต์
กรรมการจัดการ
ผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการงานก่อสร้างโรงงานปิ โตรเคมี
6. นายอํานวย ลายไม้
กรรมการจัดการ
ผูอ้ าํ นวยการโครงการ
7. นายนิธิธชั ทิพย์อนันตสกุล กรรมการจัดการ
ที่ปรึ กษาฝ่ ายบริ หารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์
8. นายโลห์ อิง คี
กรรมการจัดการ
ที่ปรึ กษาโครงการ
9. นายชยุต วัฒกภาคย์
กรรมการจัดการ
ผูอ้ าํ นวยการสายงานบริ หารองค์กร
10. นางสาวจงกลณี ตันสุ วรรณ กรรมการจัดการ
ที่ปรึ กษาสายงานบัญชีและการเงิน
อํานาจในการอนุมตั ิวงเงินของคณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
คณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารมีอาํ นาจในการอนุมตั วงเงินต่างๆ ตามคู่มืออํานาจอนุมตั ิและ
ดําเนินการปี 2557 อาทิเช่น
เรื่อง
คณะกรรมการจัดการ ประธานเจาหนาที่บริหาร
- งบประมาณรายจ่ายลงทุนต่อโครงการ
> 10 ล้านบาท
≤ 10 ล้านบาท
- การตัดหนี้สูญ
> 5-10 ล้านบาท
≤ 5 ล้านบาท
- การเบิกเงินทดรอง, ค่าเลี้ยงรับรอง, การประชาสัมพันธ์ และการบริ จาค
> 50,000 บาท/ครั้ง
- การกูย้ มื เงินระยะสั้นระหว่างบริ ษทั ในเครื อ
> 50-100 ล้านบาท
≤ 50 ล้านบาท
- การจัดหาสิ นทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน)
> 4 ล้านบาท
≤ 4 ล้านบาท
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ มีดงั นี้
1. วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริ หารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริ หารต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิ
3. ควบคุมดูแลการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายธุ รกิจ แผนธุ รกิจ และกลยุทธ์ทางธุ รกิจที่
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิแล้ว
4. พิจารณาการเข้าทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้ อทรัพย์สินหรื อทําให้ได้มาซึ่ ง
สิ ทธิเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริ ษทั ฯ ตลอดจนการกําหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทําสัญญาดังกล่าว
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5. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั แล้วหรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
6. ดําเนินการจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิ ดบัญชี การให้กยู้ มื การกูย้ มื การจัดหาวงเงิน
สิ นเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จํานํา จํานอง คํ้าประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื้ อขายและจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน
ใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งต้องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย
7. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริ ษทั ฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรื อเงินปั นผลประจําปี
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
8. พิจารณาผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ทุกไตรมาส และเปรี ยบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
9. มีอาํ นาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอัตราค่าจ้าง ให้บาํ เหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน
ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร ตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขึ้นไป
10. ดําเนิ นการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น หรื อตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ในแต่ละคราวไป
11. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริ ษทั ทันทีเมื่อตรวจพบหรื อสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริ ต มีการปฏิบตั ิที่ฝ่า
ฝื นกฎหมาย และมีการกระทําที่ผดิ ปกติอื่น
ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการอาจมอบอํานาจช่วงให้พนักงานระดับบริ หารของบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจอนุมตั ิทางการเงิน
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อหลายเรื่ องตามที่คณะกรรมการจัดการพิจารณาเห็นสมควรก็ได้
อนึ่ง การอนุมตั ิรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการอนุมตั ิรายการที่ทาํ ให้คณะกรรมการจัดการ
หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการจัดการสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสี ย
หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด หรื อตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด) ทํากับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
(ถ้ามี)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการได้
ตามที่จาํ เป็ นหรื อเห็นสมควร
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คนและ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 2 คน รวมจํานวน 4 คน ดังนี้
1. นายอรุ ณ จิรชวาลา*
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. พล.ต.อ.จรัมพร สุ ระมณี *
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นายสมัย ลี้สกุล**
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์**
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
โดยมีนายชยุต วัฒกภาคย์ ผูอ้ าํ นวยการสายงานบริ หารองค์กรเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
* กรรมการอิสระ
** กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยองค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง
ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ การประชุม การรายงาน และการประกาศใช้ ได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีดงั นี้
1. กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั ฯ ซึ่ งครอบคลุมถึงความ
เสี่ ยงที่สาํ คัญประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ ยงในการเข้าประมูลงาน ความเสี่ ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ความเสี่ ยง
การก่อสร้าง ความเสี่ ยงทางการเงิน และความเสี่ ยงด้านบุคลากร เป็ นต้น รวมถึงให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการและฝ่ าย
จัดการในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริ หารความเสี่ ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจติดตามและควบคุมให้ความ
เสี่ ยงของบริ ษทั ฯ โดยรวมให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
3. กํากับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่ วมมือในการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั ฯ และทบทวน
ความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
4. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับรายการความเสี่ ยงที่สาํ คัญ การประเมินสถานะความเสี่ ยง
การบริ หารความเสี่ ยง ผลกระทบที่จะเกิดในการดําเนินงาน รวมถึงวิธีการป้ องกันและสิ่ งที่ตอ้ งดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข
ในกรณี ที่มีเรื่ องสําคัญซึ่ งกระทบต่อบริ ษทั ฯอย่างมีนยั สําคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยเร็ ว
5. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีอาํ นาจจัดตั้งคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่ดา้ นบริ หารความเสี่ ยง และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6. ปฏิบตั ิงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
3. การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
 กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็ นผูพ้ ิจารณาเบื้องต้นถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือให้คาํ แนะนําที่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ จากนั้นนําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลําดับ (นําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่ออนุมตั ิ
เฉพาะกรณี การเพิ่มจํานวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริ ษทั ฯ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.75* ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูเ้ กี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
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3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็ 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 ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้
ถือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับ
ตําแหน่ง
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของสํานักงานสอบบัญชีซ่ ึ งมีผสู้ อบ
บัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้
พ้นจากการมีลกั 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 ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การวิชาชีพนั้น เว้นแต่
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับตําแหน่ง
* หมายเหตุ: คุณสมบัติดา้ นการถือหุน้ ของกรรมการอิสระเดิมกําหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 1 และเพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ได้อนุมตั ิให้แก้ไขการถือหุน้
เป็ นไม่เกินร้อยละ 0.75

(2) การสรรหากรรมการและผุบริหารระดับสูงสุด
 การสรรหากรรมการ
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการจะกระทําโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและ
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานที่ความเหมาะสม และนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลําดับ (นําเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ออนุ มตั ิ
เฉพาะกรณี การเพิ่มจํานวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ให้ผถู้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที่ จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ น
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
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 การสรรหาผูบริหารสูงสุด
การสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดจะกระทําโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและ
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานที่ความเหมาะสม และนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการคัดเลือกผูบ้ ริ หารสู งสุ ด และนโยบายในการ
สื บทอดตําแหน่งในกรณี ที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิ น หรื อการเกษียณอายุ เพื่อป้ องกันไม่ให้กระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
- อนุมตั ิให้มีแผนสื บทอดตําแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และมีนโยบายให้ผบู้ ริ หารระดับสู งระดับ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขึ้นไปวางแผนสื บทอดตําแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ในการ
ทํางานให้กบั พนักงานในองค์กรที่มีศกั ยภาพ ที่เห็นว่าสามารถแทนตําแหน่งตนในกรณี เหตุการณ์ฉุกเฉิ น
หรื อการเกษียณอายุ
- คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นดังนี้
 การศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรื อบริ หารธุ รกิจ หรื อสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หาก
มี ก ารศึ ก ษาตํ่า กว่า ปริ ญ ญาโท ให้เ ป็ นดุ ล ยพิ นิ จ ในการพิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ อื่ น ๆประกอบของคณะกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา
 ประสบการณ์ไม่นอ
้ ยกว่า 10 ปี ในการบริ หารงานในตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูง
 มีความเป็ นผูน
้ าํ และมีวสิ ัยทัศน์ที่กว้างไกล
 มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
 มีการตัดสิ นใจและการแก้ไขปั ญหาที่สุขม
ุ รอบคอบ คํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดขององค์กร
 นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการที่ บ ริ ษ ทั อื่ นของประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ หารและ
กรรมการ ให้เป็ นตามข้อบังคับข้อ 13 วรรค 2 ของบริ ษทั ฯ ที่วา่
“ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อเป็ นหุ น
้ ส่ วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุ น้ ส่ วน
จํากัด ประกอบกิจการหรื อเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”
และในกรณี ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อื่นที่ไม่เข้าข่ายใน
กรณี ดงั กล่าว ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
4. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย และบริษัทรวม
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมโดยมอบ
อํานาจให้ฝ่ายจัดการดําเนินการ ดังนี้
- พิจารณาส่ งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไปเป็ นกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารใน
บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม อย่างน้อยตามสัดส่ วนการถือหุน้ เพื่อทําหน้าที่กาํ กับดูแล และควบคุมการดําเนินธุรกิจ
- รายงานการส่ งตัวแทนดังกล่าว พร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบ
- กํากับดูแลให้บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมมีการปฏิบตั ิที่เป็ นไปตามอํานาจอนุ มตั ิและดําเนิ นการ รวมทั้งมีการ
เปิ ดเผยข้อมูล และดําเนิ นการใดๆ ที่เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คําสั่ง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรื อจําหน่ายซึ่ งสิ นทรัพย์
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- รายงานสรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณี ที่มี
เรื่ องที่มีนยั สําคัญของบริ ษทั ดังกล่าว อาทิเช่น การเพิ่มหรื อลดทุน การเลิกบริ ษทั ให้นาํ เสนอเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่ออนุมตั ิก่อนดําเนินการใด ๆ
5. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ได้กาํ หนดระเบียบข้อบังคับในการนํา
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ โดยได้ใช้บงั คับมาจนถึงปัจจุบนั ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของ
บริ ษทั ฯ
2. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่นาํ ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของ
บริ ษทั ฯ ไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
และไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่กต็ าม
3. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่ทาํ การซื้ อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ โดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ และ/หรื อเข้าทํานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรื อ
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ซึ่ งอยูใ่ นหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของ
บริ ษทั ฯ ควรหลีกเลี่ยงหรื องดการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อ
สาธารณชน ข้อกําหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และ
ลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ด้วย ผูใ้ ดที่ฝ่าฝื นระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทําความผิดอย่างร้ายแรง
4. กรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตตตลาดหลกทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลที่ดี บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร แจ้งการซื้ อขายหุ น้ ของ
บริ ษทั ฯของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่ เกี่ ยวข้องตามมาตรา 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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6. คาตอบแทนผูสอบบัญชี
- คาตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริ ษทั ผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย:
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
TRC International Limited
TRC Investment Limited
TRC Middle East LLC
TRC Engineering LLC

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
Simon W.F. Ng & Co.
ประเทศฮ่องกง
S.C. Ng Fuk Chong, FCCA
สาธารณรัฐเมอริ เชียส
Talal Abu-Ghazaleh & Co.
สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน
Talal Abu-Ghazaleh & Co.
สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน

ค่าสอบบัญชี
สําหรับรอบปี บัญชี 2557
900,000 บาท
820,000 บาท
3,000 เหรี ยญสหรัฐ
1,500 เหรี ยญสหรัฐ
3,200 โอมานเรี ยล
3,200 โอมานเรี ยล

- คาบริการอื่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับการสอบบัญชี ปี 2557
- บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
25,504 บาท
- บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
2,420 บาท
7. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิที่เป็ นไปตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดตามข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการให้สิทธิ ข้ นั พื้นฐานต่อผูถ้ ือหุ ้น เช่น สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนในที่ประชุมผุถ้ ือหุ น้ สิ ทธิ การได้รับส่ วนแบ่งในผลกําไร เงินปั นผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่
เพียงพอ การเปิ ดโอกาสล่วงหน้าในการเสนอวาระการประชุ มและการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ ้น การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นซักถามและแสดงความเห็นในที่ประชุมอย่างเป็ นอิสระ และยัง
สนับสนุนให้กรรมการบริ ษทั ทุกคน ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างพร้อมเพรี ยงกัน
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 และในระหว่าง
ปี ไม่มีการเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่อย่างใด บริ ษทั ฯ ได้มีการปฏิบตั ิที่เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
 การแจงเชิญประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา
ในวันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษทั ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผา่ นระบบ Setportal ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”) ในการเผยแพร่ ข่าว การเปิ ดโอกาสล่วงหน้าให้ผถู้ ือ
หุ ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 และเสนอชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็ นกรรมการ
และสามารถส่ งข้อมูลให้บริ ษทั ฯ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนที่จะมีการประชุม
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบต้องออกตามวาระ 1 ใน 3
และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาบรรจุวาระการประชุม ผูถ้ ือหุ น้ สามารถแจ้งผ่านช่องทางได้ 3 ทาง คือ ทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิ คถึงประธานกรรมการตรวจสอบหรื อเลขานุการบริ ษทั ทางโทรสารและทางไปรษณี ย ์ ทั้งนี้ ไม่มีผถู้ ือ
หุน้ ส่ งข้อมูลมาให้บริ ษทั ฯ พิจารณาแต่อย่างใด
และเพื่อให้ผถู้ ือหุ น้ ได้มีโอกาสศึกษาหนังสื อเชิญประชุมเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ในวันที่
25 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯ ได้นาํ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 และเอกสารประกอบที่มีรายละเอียด
ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และได้แจ้งให้นกั ลงทุนและผูถ้ ือหุ น้ รับทราบการเปิ ดเผย
ดังกล่าวผ่านระบบ Setportal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฯ ได้ส่งหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตาม
วาระต่างๆ ให้ผถู้ ือหุ ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม และได้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสื อพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณาของผูถ้ ือหุน้
 วันประชุมผูถือหุน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประปี 2557 มีกรรมการเข้าร่ วมประชุม 7 คน จากกรรมการทั้งสิ้ น 9 คน
กรรมการที่ไม่ได้ร่วมประชุมคือ รศ.นพ.กําจร ตติยกวี* ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา (ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ) และ รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ (ลาการ
ประชุมเนื่องจากปัญหาสุ ขภาพ) โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (ผูบ้ ริ หารสูงสุ ด) ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย และตัวแทนของผูส้ อบบัญชีได้เข้า
ร่ วมการประชุมด้วย บริ ษทั ได้ใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสี ยง เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้
ถือหุน้
* รศ.นพ.กําจร ตติยกวีลาออกจากกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แนะนํากรรมการ ที่ปรึ กษากฎหมาย และผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งวิธีปฏิบตั ิในการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนน และคะแนน
เสี ยงที่ตอ้ งการในการลงมติผา่ นแต่ละวาระ การดําเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปตามลําดับวาระในหนังสื อเชิญประชุม
โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสื อเชิญประชุม สําหรับวาระค่าตอบแทนกรรมการได้มีนาํ เสนอนโยบาย
ค่าตอบแทนและวิธีการในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผูถ้ ือหุน้ โดยแยกเป็ นค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิในการออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายคน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มี
สิ ทธิที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนสําหรับวาระ
เลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็ นหลักฐาน ส่ วนวาระอื่นได้ขอให้ใช้บตั รลงคะแนนกรณี ที่มีผถู้ ือหุ น้ ไม่เห็นชอบหรื องดออก
เสี ยง ทั้งนี้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นชอบหรื องดออกเสี ยงในทุกวาระการประชุมแต่อย่างใด นอกจากนั้นแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรื อตั้งคําถามในวาระ
ต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ
 หลังวันประชุมผูถือหุน
บริ ษทั ฯ มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาํ คัญ และผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ แยก
เป็ นเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสี ยง ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้ และได้ส่ง
รายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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และนายทะเบียนบริ ษทั มหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ในวันที่ 28 เมษายน 2557 ซึ่ งอยูภ่ ายในกรอบ
เวลาที่กาํ หนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่ รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ วีดีทศั น์แสดงภาพ และเสี ยงของการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการปฏิบตั ิดงั นี้
- เปิ ดช่ องทางให้ผูถ้ ื อ หุ ้นสามารถเพิ่ มวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่อ เป็ นกรรมการเป็ นการ
ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ดังรายละเอียดที่ได้เปิ ดเผยในข้อ 1. สิ ทธิ
ผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคุณสมบัติผทู้ ี่ได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป ตามลําดับ
- เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยง
ลงมติแทน โดยการแนบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมสรุ ปรายละเอียดเอกสารที่ผถู้ ือหุน้ ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และ
ขั้นตอนในการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ มีการเสนอให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้ประธาน
กรรมการตรวจสอบ หรื อประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูจ้ ดั การเข้าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสี ยงแทน และยังสามารถ
ส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสารที่จาํ เป็ นตามที่ระบุในหนังสื อเชิญประชุมให้กบั บริ ษทั ฯ
- เปิ ดเผยหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ พร้อมเอกสารแนบผ่านเว็บไซต์บริ ษทั ฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อน
วันประชุม และส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน และ/หรื อ 14 วัน
(กรณี ที่มีวาระที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน หรื อวาระอื่น ๆ ที่เป็ นไปที่กฎหมายกํานด)
- มีบตั รลงคะแนนเสี ยงสําหรับผูถ้ ือหุ ้นใช้ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ในกรณี ที่มีผถู้ ือหุ น้ ที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
- ก่อนการเริ่ มประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน วิธีนบั คะแนนเสี ยงของผู้
ถือหุน้ และเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่ วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ และการประชุมจะดําเนิ นเป็ นไปตามลําดับวาระการประชุมในหนังสื อเชิญประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่
เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุม
- เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดนโยบายการเข้าทํา
รายการระหว่างกัน ที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดในหัวข้อ “13. รายการ
ระหว่างกัน” และทุกไตรมาสได้มีการนําเสนอสรุ ปรายการระหว่างกัน ซึ่ งประกอบด้วยชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะ
รายการ ขนาดของรายการ และความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น (ในปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่มีรายการระหว่างกัน)
คณะกรรมการบริ ษทั มีการกําหนดระเบียบข้อบังคับในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปใช้ เพื่อป้ องกันการใช้ขอ้ มูล
ภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ื่นในทางไม่ชอบ
และได้เผยแพร่ ระเบียบข้อบังคับการนําข้อมูลภายในของ
บริ ษทั ฯ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ในหัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการ” เลขานุการบริ ษทั จะแจ้งเตือนกรรมการและผูบ้ ริ หารด้วย
จดหมายอิเล็คทรอนิคให้รับทราบช่วงระยะเวลาห้ามซื้ อขายหุน้ (1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน) เป็ น
การล่วงหน้า
- บริ ษทั ฯ
ไม่มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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- มีการนําเสนอการเปลี่ยนแปลงของการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
คณะกรรมการเพื่อรับทราบทุกครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

และผูบ้ ริ หารต่อที่ประชุม

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริ ษทั ฯ คํานึงถึงความสําคัญของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากบริ ษทั ฯ ตระหนักถึง
แรงสนับสนุ นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ ซึ่ งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกําไรให้กบั บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ ยวข้องเพื่อให้สิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี ในปี 2556 ได้
ทบทวนนโนบายการกํากับดูแลกิจการ และได้มีการกําหนด”จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน ฉบับปี
2556” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ในหัวข้อ” การกํากับดูแลกิจการ” เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่สําคัญเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกคนรับทราบ ทําความเข้าใจ และ
ยึดถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ เป็ นดังนี้
 พนักงาน
บริ ษ ทั ฯ ให้ความสําคัญ ในการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการปฏิ บ ัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม และมี
นโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญในงานที่ตนรับผิดชอบ และมีการดูแลพนักงานด้าน
ผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็ นธรรม การปฏิบตั ิต่อพนักงานที่
เป็ นรู ปธรรมได้แสดงในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน”
 ผูถือหุน
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 เพื่อเพิ่มความสามารถในการดํารงกิจการและการแข่งขันในระยะยาว มุ่งสร้าง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยัง่ ยืนให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดยมีกาํ หนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไร
สุ ทธิของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้
 คูแขงขัน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนการร่ วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้า
ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันเสรี ที่เป็ นธรรม
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่
สุ จริ ต หรื อไม่เหมาะสม ไม่เปิ ดเผยหรื อละเลยให้ขอ้ มูลความลับของบริ ษทั ฯตกอยูใ่ นมือคู่แข่ง ไม่โจมตีและทําลายชื่อเสี ยง
ของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรื อใช้วธิ ีอื่นที่ไม่ถกู ต้อง และไม่กลัน่ แกล้ง หรื อทําให้คู่แข่งเสี ยโอกาสอย่างไม่เป็ น
ธรรม
 ลูกคา
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการให้บริ การที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็ นไป
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด ในราคาเป็ นธรรม ส่ งมอบงานภายในระยะเวลาที่กาํ หนด และปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และข้อตกลง
ทางการค้าอย่างเคร่ งครัด มีการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นาํ ความลับทางการค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
ความปลอดภัยระหว่างเวลาปฏิบตั ิการ
และความสมบูรณ์ของงานที่ส่งมอบเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ฯ
ให้
ความสําคัญมาก เนื่องจาก ลักษณะงานของบริ ษทั เป็ นงานบริ การรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงานและปิ โตรเคมี
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บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็ นมาตรฐาน ภายใต้ความปลอดภัย
สู งสุ ด
นอกจากนี้ ในระหว่างงานก่อสร้าง บริ ษทั ฯ จะมีการจัดประชุมกับลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอทุกโครงการ และ
ยินดีที่จะนําชม หรื ออธิบาย งานก่อสร้างในส่ วนต่างๆ เพื่อให้ลกู ค้ามีความมัน่ ใจในงานก่อสร้างของบริ ษทั ฯ ทุกขั้นตอน ซึ่ ง
บริ การต่างๆ เหล่านี้ ทําให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และพึงพอใจในผลงานที่ได้มาตรฐานเสมอ
 คูคา
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 มีการจัดทําระบบทะเบียนผูข้ าย เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในกระบวนการ
จัดหาที่โปร่ งใส และมีข้ นั ตอนที่ตรวจสอบได้ และเพื่อให้แน่ใจถึงการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร และพนักงาน คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ตัดสิ นใจทําธุรกรรมต่าง ๆ จัดทําหนังสื อยืนยันความเป็ นอิสระของตนกับคู่คา้ รายหลักของบริ ษทั ฯ
 เจาหนี้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กบั เจ้าหนี้ สถาบันการเงินอย่างเคร่ งครัด และมีการ
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงด้านการค้ากับเจ้าหนี้การค้าโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการชําระค่าสิ นค้าและบริ การ แต่ละปี จะมีการจัดให้
เจ้าหนี้สถาบันการเงินเข้าเยี่ยมชมไซท์โครงการก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนสิ นเชื่อโครงการ เพื่อรับทราบความคืบหน้า
ของโครงการ และการจัดประชุมระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯและผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ สินเชื่ อของสถาบัน
การเงิน เพื่อร่ วมกันทบทวน และพิจารณาวงเงินสิ นเชื่อ หลักประกัน เงื่อนไข และค่าธรรมเนี ยมที่เหมาะสม และเพื่อการ
สร้างความสัมพันธ์กนั ดีระหว่างผูบ้ ริ หารกับสถาบันการเงิน
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
บริ ษทั ฯ มีนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ไม่วา่ จะเป็ นด้านการออกแบบ การใช้
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดทํา “นโยบายและ
แนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ร เพื่อให้การรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด เป็ นไปอย่างเหมาะสม มี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความมัน่ คงปลอดภัย และสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การใช้งานในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และการคุกคามจากภัยต่างๆ นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดทํา “ขั้นตอนการดําเนินการเมื่อ
เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ นจากภัยพิบตั กับระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร (IT Contingency Plan)” เพื่อเป็ นแนวทางการ
ป้ องกันความเสี่ ยง และแก้ไขปั ญหากรณี เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ น
 การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น
มีนโยบายต่อต้านการทุจริ ต และห้ามจ่ายและรับสิ นบน (ทั้งในรู ปเงินสด สิ่ งของ และผลประโยชน์อื่นใด)
เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งของบริ ษทั ฯ ตัวเอง ญาติสนิท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 สังคมและชุมชน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะมีส่วนร่ วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
จึ งมี นโยบายจัดสรรงบประมาณประจําปี เพื่อใช้สนับสนุ นในโครงการและกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าว และ
ส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาชุมชน กิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมและชุมชนในปี 2557 ปรากฏในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
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 ระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายด้านระบบบริ หารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม ที่ได้เปิ ดเผยไว้
ในเว็บไซต์ ซึ่ งเป็ นนโยบายที่บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริ หารและการ
จัดการที่ เป็ นไปตามระบบบริ หารคุณภาพ และการจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครั ด และด้วยความรั บผิดชอบ รวมทั้ง
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนทํางานด้วยความปลอดภัย และมีความตระหนักถึงความสําคัญและมีความห่ วงใย
ต่อสิ่ งแวดล้อม โดยถือเป็ นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บตั ิ ตามระบบบริ หารคุณภาพ อาชี วอนามัย ความปลอดภัย และการบริ หารและจัดการ
สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นรู ปธรรม ดังนี้
1. บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท สหการวิศ วกร จํา กัด ได้รั บ การรั บ รองระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO
สําหรั บมาตรฐานการบริ หารงานที่มีคุณภาพเที ยบเท่าระบบสากล โดยบริ ษทั ฯ ได้ผ่านการตรวจเพื่อรั กษาใบรั บรอง
มาตราฐาน ISO 9001:2008 และได้ผา่ นการต่ออายุใบรับรองดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2557
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ดําเนิ นการตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างเคร่ งครัด ในแต่ละปี จะมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ
โดยคณะผูต้ รวจติดตามระบบบริ หารคุณภาพภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด และบริ ษทั ผูใ้ ห้การ
รับรองระบบบริ หารคุณภาพซึ่ งเป็ นหน่วยงานอิสระจากภายนอกปี ละ 2 ครั้ง เพื่อกํากับดูแลให้มีการดําเนินการที่สอดคล้อง
กับระบบบริ หารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการอบรมเพิ่มเติมแก่คณะผูต้ รวจติดตามระบบบริ หารคุณภาพภายใน
เมื่ อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เพื่อให้มีจาํ นวนคณะทํางานที่เพียงพอในการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ทั้งในสํานักงานและหน่วยงานปฏิบตั ิการอย่างทัว่ ถึง รวมทั้งการทบทวนระเบียบปฏิบตั ิของแต่
ละหน่วยงาน โดยได้เชิญผูบ้ ริ หาร ผูอ้ าํ นวยการสายงาน ผูจ้ ดั การโครงการ ผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ รวมถึงพนักงานระดับหัวหน้า
งาน เข้าร่ วมประชุมเพื่อทบทวน และปรับปรุ งระบบการบริ หารคุณภาพภายในของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
2. บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งฝ่ ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมส่ วนกลาง สังกัดสํานักผูบ้ ริ หารขึ้น
เพื่อ ทําหน้าที่ วางแผนงานและกําหนดนโยบาย และประสานงานบริ หารจัดการด้านอาชี วอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่ งแวดล้อม ในทุกๆ กิจกรรมและโครงการ ทั้งของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด รวมทั้งการให้ความรู้ และ
อบรมพนักงานให้รับทราบถึ งนโยบาย และแนวทางการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และข้อกําหนดของ
ระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2557 บริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) มีชวั่ โมงการทํางานรวมทุกโครงการจํานวน
2,527,221 ชัว่ โมง และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด มีชวั่ โมงการทํางานรวมทุกโครงการจํานวน 1,609,780 ชัว่ โมง รวมเป็ น
ชัว่ โมงทํางานทั้งสิ้ น 4,137,001 ชัว่ โมง เทียบกับปี 2556 ซึ่ งมีชวั่ โมงการทํางานจํานวน 1,533,307 ชัว่ โมง เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ
169.8 โดยตลอดทั้งปี 2557 เกิดอุบตั ิเหตุถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้ง เทียบกับปี 2556 ที่มีอุบตั ิเหตุถึงขั้นหยุดงาน เกิดขึ้น 2 ครั้ง
คิดเป็ นสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lot Time Injury Frequency) ในปี 2557 เท่ากับ 0.24 รายต่อล้านชัว่ โมง เทียบ
กับปี 2556 เท่ากับ 0.65 รายต่อล้านชัว่ โมง
3. บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้พนักงานใช้ทรั พยากรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และตระหนักถึงความสําคัญของ
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการจัดให้มีกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นห่วงและเอาใจใส่ ต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น การใช้กระดาษ
อย่างคุม้ ค่าทั้งสองด้าน การเพิ่มแสงสว่างในบริ เวณสํานักงานเพื่อถนอมสายตา และการรณรงค์รักษาความสะอาดและความ
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เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในสํานักงาน เป็ นต้น ซึ่ งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยสร้างจิตสํานึกร่ วมกันในการให้ความสําคัญกับ
สิ่ งแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับตัวพนักงานเอง
4. การจัดทําวีดีทศั น์ การฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทํางาน และ
สิ่ งแวดล้อมให้แก่พนักงาน ที่เข้าใหม่ทุกคน ครอบคลุมทั้งด้านการบริ หารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ
การบริ หารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานที่เข้าใหม่ ได้มีความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงนโยบายทั้งสองด้าน ตั้งแต่เริ่ มเข้ามาทํางานในบริ ษทั ฯหรื อหน่วยงานโครงการ นอกจากนี้ เมื่อพนักงานจะเริ่ ม
ปฏิบตั ิงานตามหน่วยงานก่อสร้าง บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดเป็ นนโยบายให้ฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
จัด อบรมความรู้ ด้านความปลอดภัย และการรั กษาสิ่ ง แวดล้อ มของแต่ละโครงการ ให้กับ พนักงานก่ อนเริ่ มงานทุ ก
โครงการอีกด้วย
5. ความปลอดภัยของสํานักงานใหญ่แห่ งใหม่ บริ ษทั ฯ ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน และระงับเหตุ
ฉุ กเฉิ น ตลอดจนระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั แบบอัตโนมัติ ได้แก่ ระบบท่อนํ้าดับเพลิง ถังดับเพลิงชนิ ดผงเคมีแห้ง ระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภยั ทางหนี ไฟฉุ กเฉิ น และได้มีการกําหนดจุ ดรวมพลไว้ในกรณี ฉุกเฉิ นรวม 3 จุด ตามแผนผังข้างต้น
อาคารสํานักงานใหญ่แห่ งใหม่น้ ี เริ่ มเปิ ดใช้งานเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 โดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ลงนามในประกาศ
แผนตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นของอาคารเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 และจัดให้มีการอบรมเพื่อชี้แจงแผนฉุ กเฉิ นพร้อมจัดให้มีการ
ซ้อมแผนอพยพออกจากอาคารเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
 ชองทางที่ผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอรองเรียน
บริ ษทั ฯ จัดช่องทางให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสใดๆ เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง การผิดจรรยาบรรณ หรื อเรื่ องร้องเรี ยนอื่นๆ ที่อาจเป็ น
ปั ญหาหรื อเกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั กับคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
1. แจ้งทางจดหมายอิเล็คทรอนิ ค ให้ประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงที่ E-mail Address:
chairman.auditcom@trc-con.com หรื อเข้าเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.trc-con.com) และ Click ที่
Icon “ส่ ง Email ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ”
2. แจ้งผ่านนางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม เลขานุการบริ ษทั ที่ Email Address: ounruen@trc-con.com
หรื อโทรศัพท์หมายลข +66 2022 7777 ต่อ 3201 หรื อโทรสารหมายเลข +66 2022 7788
3. แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่หวั ข้อ “ติดต่อเรา” เพื่อเขียน Email มายังบริ ษทั ฯ
สําหรับช่องทางที่ 2 และ 3 เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับรายงานหรื อข้อร้องเรี ยน และนําเสนอทุกข้อ
ร้องเรี ยนต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะรับเรื่ องร้องเรี ยน เพื่อสอบสวน รวบรวม
ข้อมูล เอกสาร และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป รายละเอียดผูแ้ จ้งเบาะแสจะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ
ของผูแ้ จ้งเบาะแส
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
 โครงสรางผูถือหุน
บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ และโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ฯ ในรายงานประจําปี และในเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ โดยโครงสร้างผูถ้ ือหุ น้ ได้แสดงรายชื่อและการถือหุ น้ ของผูห้ ุน้ รายใหญ่ และแสดงสัดส่ วนของผูถ้ ือหุน้ น้อยไว้
อย่างครบถ้วนชัดเจน และโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้แสดงการถือหุน้ โดยผูถ้ ือหุ น้ อื่นด้วย
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทน
กรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของบริ ษทั จดทะเบียน
อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร”
ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสูงคือประธานเจ้าหน้าที่บริ หารนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหามีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ซึ่ งเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่ งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ตลอดจนลักษณะ ขอบเขตความรับผิดชอบและผลงาน เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการอนุมตั ิ
 การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ
ในปี 2552 บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการมีส่วนได้เสี ย โดยจัดทําแบบรายงาน
การมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร (รายงานครั้งแรก) และให้เลขานุการนําเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ และให้จดั ทํารายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่ปี 2554 ได้มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสี ยเป็ นประจําทุกสิ้ นปี
ถึงแม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
 การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ไม่มีการทํารายการระหว่างกัน
 การรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้
เลขานุการรายงานการซื้ อ/รับโอน-ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
ในปี 2557 กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีรายการซื้ อขายหุน้ ระหว่างปี ดังนี้

ชื่อ

1. นางไพจิตร รัตนานนท์

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

ตําแหนง

ประธานกรรมการ

จํานวนหุน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56

จํานวนหุน จํานวนหุน
ไดมา
จําหนาย
(1)
ระหวางป ระหวางป

744,400
350,000
(ในนามนางไพจิตร)
204,491,916
2,650,000
(ในนาม
บจก.เคพีเค
(1999))(2)

รวม
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

243,333
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150,000

-

จํานวนหุน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57
(ทุนชําระแลว
822,613,706 บาท)
หุน
รอยละ
1,094,400
0.133

-

207,141,916

25.181

-

208,236,316
393,333

25.314
0.048
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ชื่อ

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56

ตําแหนง

3. พล.ต.อ.จรัมพร สุ ระมณี

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
4. นายอรุ ณ จิรชวาลา
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
กรรมการอิสระ
6. นายสมัย ลี้สกุล
กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
7. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการ และ
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
8. นายภาสิ ต ลี้สกุล
กรรมการ และ
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
9. นายศักดา ตันติวฒั นกูล
ผูอ้ าํ นวยการสายงาน
ปฏิบตั ิการ
10. นายเชวง รี ศรี กิตต์
ผูอ้ าํ นวยการสายงาน
ปฏิบตั ิการ
11. นายชยุต วัฒกภาคย์
ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานบริ หารองค์กร
12. นางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน และ
นักลงทุนสัมพันธ์
13. นางสาวเรวดี อาจหาญ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
รวมการถือหุน TRC ของกรรมการและผูบริหารทุกทาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

จํานวนหุน จํานวนหุน
ไดมา
จําหนาย
(1)
ระหวางป ระหวางป

จํานวนหุน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57
(ทุนชําระแลว
822,613,706 บาท)
หุน
รอยละ
636,666
0.077

486,666

150,000

-

-

-

-

-

-

4,962,840

150,000
550,000

-

150,000
5,512,840

0.018
0.670

-

150,000

-

150,000

0.018

-

150,000

-

150,000

0.018

-

150,000

(150,000)

-

-

-

150,000

(60,000)

90,000

0.011

-

-

-

-

-

-

125,000

-

125,000

0.015

55,000
215,499,155
8,357,239

0.007
26.197
1.016

125,000
(70,000)
กรณีรวมการถือหุนโดยบจก. เคพีเค 1999
กรณีไมรวมการถือหุนโดยบจก. เคพีเค 1999

หมายเหตุ: (1) การได้มาของหุ ้นข้างต้นรวมการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญที่เสนอขายให้แก่กรรมการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (ESOP-W2) แล้ว
(2) บริษัท เคพีเค 1999 จํากัด เปนบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท ประธานกรรมการ ถือหุนรอยละ 55
 ชองทางในการสื่อสารขอมูลกับสาธารณชน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส และ
ทัว่ ถึง โดยมอบหมายให้นายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร นายภาสิ ต ลี้สกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ
ผูอ้ าํ นวยการสายงานการตลาด และนางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการ
บริ ษทั ทําหน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ติดต่อสื่ อสารกับผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์ ผูส้ ื่ อข่าว และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

โดยนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ โดยการติดต่อเลขานุการบริ ษทั เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777
ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com หรื อสามารถติดต่อทาง Email ผ่านการเข้าเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(www.trc-con.com) ที่หวั ข้อ “ติดต่อเรา” หรื อผ่านทางฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ซ่ ึ งประกอบด้วย
1. นางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริ ษทั เบอร์
โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com
2. นางสาวพัชรา ศรี วชิ ชุพงษ์ หัวหน้าส่ วนการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777
ต่อ 3213 Email Address: pachara.s@trc-con.com
3. นางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ นักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3212 Email Address:
nuntanit@trc-con.com
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ ให้แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ และ
ผูส้ ื่ อข่าว ในรู ปแบบต่างๆ ดังนี้
1. การเข้าร่ วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จดั ขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สําหรับผล
ประกอบการปี 2556 และไตรมาสที่ 1- 3 ปี 2557
2. นายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และสื่ อต่างๆ เพื่อให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และให้
ข้อมูลบริ ษทั ฯกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในงาน Road Show ต่างๆ ดังนี้
- ให้สัมภาษณ์หนังสื อพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
- ให้สัมภาษณ์สื่อจากสํานักข่าวออนไลน์ E-finance
- ให้สัมภาษณ์รายการเวลาเศรษฐกิจ ทางช่อง TNN24
- ให้ขอ้ มูลบริ ษทั ฯและพบนักวิเคราะห์ และมาร์เก็ตติ้ง ณ ห้องค้าของบริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย
ไซรัส จํากัด (มหาชน)
- ให้ขอ้ มูลบริ ษทั ฯและพบนักวิเคราะห์ในงาน Road Show “Thailand Focus 2014” ที่จดั ขึ้นโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) และ Bank of
America Merrill Lynch
3. นายภาสิ ต ลี้สกุล รองประธานเจ้าหน้าที่และผูอ้ าํ นวยการสายงานการตลาด ร่ วมเป็ นวิทยากรในงาน
ต่างๆ และให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ต่างๆ ดังนี้
- ให้สัมภาษณ์รายการ Business Line & Life ทางวิทยุคลื่น 97.0
- ให้สัมภาษณ์รายการ Sunday Talk ทางวิทยุคลื่น 98.5
- ร่ วมเป็ นวิทยากรในงาน 2014 Young CFO ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ให้สัมภาษณ์รายการ Smart Focus ทางช่อง Smart SME Channel
- ให้ขอ้ มูลบริ ษทั ฯและพบนักวิเคราะห์ และนักลงทุน ณ ห้องค้าของบริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย
ไซรัส จํากัด (มหาชน)
- ให้ขอ้ มูลบริ ษทั ฯและพบนักวิเคราะห์ในงาน Road Show “Thailand Focus 2014” ที่จดั ขึ้นโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) และ Bank of
America Merrill Lynch
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

4. ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
อาทิเช่น บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ TRC ที่ออกในปี 2557 ข่าวของบริ ษทั ฯ และบทสัมภาษณ์ผบู้ ริ หาร
ในสื่ อหนังสื อพิมพ์และนิตยสาร วิดีทศั น์การให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารผ่านรายการโทรทัศน์และการ
เป็ นวิทยากรในงานต่างๆ การนําเสนอข้อมูลในกิจกรรม Opportunity Day และการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ปี 2557
5. การเปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์จากบริ ษทั หลักทรัพย์ต่างๆ เข้าพบผูบ้ ริ หาร (Company Visit) ดังนี้
รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่มา Company Visit บริษัทฯ
- บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
- บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
- บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ยพลัส จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
- บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด
- บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
- บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นีต้ ี จํากัด

 งบการเงิน และผูสอบบัญชี
บริ ษทั ฯ ว่าจ้างบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีต้ งั แต่ปี 2542 จนถึงปั จจุบนั และ
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ว่าจ้างตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบนั เช่นเดียวกัน โดยมีการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีที่เป็ นอิสระ และมี
คุณสมบัติที่เป็ นที่ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินของบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชีมาโดยตลอด
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ไม่มีประวัติการถูกสัง่ ให้แก้ไขงบการเงินโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่ งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปี ล่าช้า
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ
ในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุ งแก้ไข และอนุมตั ิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้ าหมายฉบับปี 2557 และได้ทาํ การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบอย่างทัว่ ถึง
 โครงสราง และคุณสมบัติของกรรมการ
กรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความหลากหลายของทักษะวิชาชีพ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์การทํางาน ณ สิ้ นปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการทั้งสิ้ น 8 คน
คิดเป็ นร้อยละ 50 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ งกรรมการอิสระทั้ง 4 คนมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ และในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม และบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการกําหนดให้
กรรมการแต่ละคนไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริ ษทั กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในกรณี ที่ได้ไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น
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ประธานกรรมการของบริ ษ ัท เป็ นตัว แทนจากผูถ้ ื อ หุ ้น ใหญ่ และไม่ ไ ด้เ ป็ นกรรมการที่ เ ป็ นผูบ้ ริ ห าร
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กาํ กับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิงานเชิง กลยุทธ์ของฝ่ ายจัดการ รวมทั้งให้
คําแนะนําและสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิจของฝ่ ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานประจําของบริ ษทั ฯ ประธาน
กรรมการเป็ นผูท้ าํ หน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และสนับสนุ นให้กรรมการ
ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม ตลอดจนดู แ ลให้ ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท และผูถ้ ื อ หุ ้ น ดํา เนิ น ไปอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพจนสําเร็ จลุล่วง
บุคคลผูด้ าํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หารสูงสุ ด คือประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
 การปฐมนิเทศกรรมการใหม
บริ ษทั ฯ มีการจัดทําสื่ อวีดีทศั น์แนะนําบริ ษทั ฯ และสื่ อวีดีทศั น์โครงการขนาดใหญ่ที่สาํ คัญ อาทิเช่น
โครงการอุบลเอทานอล ขนาดกําลังการผลิต 400,000 ลิตร/วัน ที่จังหวัดอุบลราชธานี โครงการวางทอกาซธรรมชาติไปยัง
โรงกลั่นน้ํามันบางจาก โครงการกอสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซล และโครงการวางทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟา
หนองแซง เพื่อใช้ในการแนะนําบริ ษทั ฯ ต่อกรรมการใหม่ และต่อสาธารณชนทัว่ ไป ซึ่ งสื่ อวีดีทศั น์แนะนําบริ ษทั ฯได้ถกู
เผยแพร่ ในหน้าแรกของเว็บไซต์ของ บริ ษทั ฯ และมีการจัดเตรี ยม Slide Presentation แนะนําธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารนําเสนอให้กบั กรรมการที่เข้ารับตําแหน่งใหม่ รวมทั้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เป็ นข้อมูลแนะนํา
บริ ษทั ฯ ให้กบั พนักงานที่เข้าใหม่ดว้ ย
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้กรรมการทุกคนประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการทั้งคณะ
โดยการใช้แบบประเมินตนเองของ
สําหรับการปฏิบตั ิงานในแต่ละปี เริ่ มตั้งแต่การปฏิบตั ิงานปี 2550 เป็ นต้นมา
คณะกรรมการ ซึ่ งมีการแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็ น 6 หัวข้อใหญ่ๆ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทําหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้ ในแต่ละหัวข้อจะมีการให้
ข้อมูลเพื่อเป็ นรายละเอียดเพิ่มเติมต่อกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาแต่ะละหัวข้อย่อย และในแต่ละปี ได้มีการแก้ไข
แบบประเมินตนเองโดยการเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั ในปี ที่ประเมิน เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของกรรมการ
ผลการประเมินในแต่ละหัวข้อและผลประเมินรวมจะถูกนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและสรรหา และที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบ
และร่ วมกันหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุ งสําหรับหัวข้อที่มีคะแนนตํ่าหรื อมี
คะแนนลดลงจากปี ก่อนๆ
ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะในภาพรวม สําหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี 2550-2557
อยูใ่ นระดับคะแนนเกินกว่าร้อยละ 90 หรื ออยูใ่ นระดับ “ดีมาก”
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และพิจารณากําหนดค่าตอบแทนประจําปี และให้นาํ เสนอผลการประเมินต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิค่าตอบแทนในแต่ละปี
 ประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
บริ ษทั ฯ ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีการกระทําที่ขดั ต่อกฎระเบียบที่เป็ นความผิดร้ายแรง
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 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่ง
จากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการใน
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งขึ้นเพื่อทําหน้าที่พิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 5 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจัดการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาล และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นดังกล่าวมีอาํ นาจสั่งการให้ฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมชี้แจง และ/หรื อจัดทํารายงานเสนอ และ/หรื อว่าจ้างที่ปรึ กษาเพื่อให้คาํ แนะนําการดําเนินการได้ตามที่เห็นสมควร
 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิ ส ระ 3 คน ที่ มีคุ ณสมบัติส อดคล้องกับเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด โดยได้กาํ หนดสัดส่ วนการถือหุ น้ ของกรรมการอิสระไว้ที่ไม่เกินร้อย
ละ 0.75% ซึ่ งเข้มกว่าเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กาํ หนดไว้ที่ร้อยละ 1)
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งฝ่ ายตรวจสอบภายในตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในมีสายการ
รายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
 คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่ได้
เป็ นสมาชิกในคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการจัดการทําหน้าที่ดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องทัว่ ๆ ไป (dayto-day operation) และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
วัตถุประสงค์เพื่อให้การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
เป็ นไปได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ ว
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการจัดการไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อความชัดเจนและโปร่ งใสในการบริ หารงาน
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิงานที่เป็ นระบบ รัดกุม เหมาะสม ควบคุมความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในงาน ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริ ษทั
ได้อนุ มตั ิการบังคับใช้ “คู่มืออํานาจอนุ มตั ิและดําเนิ นการ” เพื่อใช้เป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคนในองค์กร
เป็ นการกําหนดระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารที่มีอาํ นาจอนุมตั ิในแต่ละระดับ เป็ นกระจายอํานาจจากระดับสู ง
ลงสู่ ระดับล่าง เพื่อให้การปฏิบตั ิงานคล่องตัว และรวดเร็ ว และได้มีการแก้ไขปรับปรุ งคู่มืออํานาจและดําเนินการในปี 2552
ปี 2554 ปี 2555 และปี 2557 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็ นปัจจุบนั
 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจัดตั้งในปี 2552 ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน คือ
กรรมการอิสระ 4 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร เพื่อทําหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2557 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณากรอบการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยในภาพรวมสําหรับปี 2556 และ 2557 พิจารณาเงินเดือนปี 2557 และโบนัปี 2556 ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ
พิจารณากรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจัดตั้งขึ้นในปี 2555 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร 1 คน เพื่อทําหน้าที่ ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2557 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อ
รับทราบแผนและสรุ ปผลการดําเนินงาน CSR ปี 2557 กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีในหมวด “ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ” ในเรื่ องนโยบายการกํากับดูแลกิจการการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม และนโยบายการ
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ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการ รับทราบผลการประเมินระดับการพัฒนา
ความยัง่ ยืนของบริ ษทั จดทะเบียนไทยจากสํานักงาน ก.ล.ต. ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนปี 2557
และรับทราบหลักเกณฑ์ CGR 2014 ที่อยูร่ ะหว่างการดําเนินการ/ ยังไม่ได้ดาํ เนินการ
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจัดตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน
และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 2 คน เพื่อทําหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2557 มีการ
ประชุม 3 ครั้ง เพื่อรับทราบภาพรวมการบริ หารความเสี่ ยง อนุมตั ิแผนบริ หารความเสี่ ยง และจัดทํารายงานประจําปี ในส่ วน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง
 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยที่ ไ ด้จัด ทํา ขึ้ น ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจะ
จัดทํารายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษ ทั ต่อรายงานทางการเงิ นเป็ นประจําทุ กปี เพื่อแสดงในรายงาน
ประจําปี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระเป็ นผูด้ ูแลรั บผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และมีหน้าที่จดั ทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และแสดงไว้ในรายงานประจําปี เช่นกัน
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายให้กรรมการต้องจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสี ยเป็ นประจําทุกปี และ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการมีส่วนได้เสี ย รวมทั้งจัดทําหนังสื อรับรองความเป็ นอิสระทุกปี และมอบหมายให้
เลขานุการบริ ษทั นําเสนอสําเนารายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 แผนสืบทอดตําแหนง ปรากฏในหัวข้อ “การสรรหาผูบ้ ริ หารสูงสุ ด”
 การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 8 คน ประกอบด้วย
- ประธานกรรมการซึ่ งเป็ นตัวแทนจากผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่
1
คน
- กรรมการที่เป็ นอิสระ
4
คน
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
3
คน
 การรวมหรือแยกตําแหนง
บริ ษทั ฯ มีการแยกตําแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การออกจาก
กัน อีกทั้งโครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้ง
คณะ ซึ่ งทําให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน
 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี เพื่ออนุ มตั ิ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการ
พิจารณาความเหมาะสมโดยใช้ขอ้ มูลผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซึ่ ง
ค่าตอบแทนที่ กรรมการได้รับอยู่ในรู ปของค่าตอบแทนรายเดื อน ค่าเบี้ ยประชุมและโบนัส ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
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เป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด ซึ่ งเชื่อมโยงกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ผลงาน
ตลอดจนความรับผิดชอบ
 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจัดประชุม หรื อการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการสําหรับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ อย่างเป็ น
ทางการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อสื่ อสารนโยบาย เป้ าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และมีการเชิญ
ผูท้ รงคุณวุฒิผมู้ ีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ มาเป็ นวิทยากรให้ความรู้กบั ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้
ผูบ้ ริ หารทุกระดับ ทั้งจากสํานักงานใหญ่ และไซท์งานต่าง ๆ สอบถาม แนะนํา และให้ความเห็นในที่ประชุม
เลขานุการบริ ษทั จะนําเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานต่างๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องทราบ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาและ/หรื อกิจกรรมต่างๆ ที่จดั โดยหน่วยงานข้างต้นต่อคณะกรรมการบริ ษทั อาทิเช่น ในปี 2556
ได้มีการแจ้งเรื่ องการสัมมนาโครงการ Financial Instruments for Directors ที่จดั โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
กรรมการของบริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมสัมมนาดังกล่าว
นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่ วมอบรมหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่เป็ น
ประโยชน์กบั การปฏิบตั ิหน้าที่อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การอบรมหลักสูตรสําหรับกรรมการที่จดั โดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย การเข้าร่ วมสัมมนาที่จดั โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
ในปี 2557 กรรมการและผูบ้ ริ หาร ได้มีการเข้าร่ วมอบรม และสัมมนา ดังนี้
- นายสมัย ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
- เข้าร่ วมสัมมนาในงาน “Sharing Forum on Financial Instruments for Directors (FID)” ที่จดั โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่ วมกับชมรมวาณิ ชธนกิจ
- เข้าร่ วมสัมมนางาน “CEO Forum” ที่จดั โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
- นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
- เข้าร่ วมอบรมหลักสูตร “Risk Management Committee Program (RMP) รุ่ นที่ 4/2014” ที่จดั โดย
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- เข้าร่ วมอบรมสัมมนาหัวข้อ “การบริ หารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน รุ่ นที่ 5” ที่
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นายภาสิ ต ลี้สกุล กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เข้าร่ วมสัมมนางาน “CEO Forum” ที่จดั
โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังมีการจัดอบรม “Training Outline & Objective” สําหรับผูบ้ ริ หารเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเป็ นผูน้ าํ ให้พร้ อมรั บความเปลี่ยนแปลง รวมถึงเพื่อสร้ างภาวะผูน้ าํ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
พัฒนาความรู้ในด้านการบริ หารงาน และบริ หารผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีกาํ หนดการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยประธานกรรมการเป็ นประธานที่
ประชุ ม และเป็ นผูบ้ ริ ห ารการปฏิ บ ัติห น้าที่ ของคณะกรรมการ มี หน้าที่ สรุ ปประเด็นเรื่ องในวาระการประชุ มเพื่อการ
พิจารณาของกรรมการ เปิ ดโอกาสและสนับสนุ นให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็นและ
เสนอข้อสรุ ปที่ได้จากที่ประชุม
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คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เริ่ มตั้งแต่ปี 2555 เป็ นต้นไป ในปี 2557 ได้มีการจัด
ประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2557
 เลขานุการบริษัท
ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งนางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและนัก
ลงทุนสัมพันธ์ เป็ นเลขานุการบริ ษทั เพื่อทําหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรี ยมระเบียบวาระการประชุม ทําหนังสื อเชิญ
ประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิของคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม
1. นโยบายภาพรวม และการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ นไปด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยในปี 2557 ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย เปิ ดเผยใน
เว็บไซต์ของ บรษัทฯ ในหัวข้อ “ข้อมูลของบริ ษทั ฯ” เพื่อใช้เป็ นหลักในการประพฤติปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานโดยการคํานึงถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ ความมี
จริ ยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค วัตถุประสงค์เพื่อให้ผดู้ าํ เนินงานของบริ ษทั ฯ มีแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ
ที่ถกู ต้อง เป็ นที่ยอมรับของสังคม ซึ่ งจะส่ งผลให้การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบาย และแนวทางการปฏิบตั ิที่เป็ นไปตามหลักการ 8 ข้อของแนวทางความรับผิดชอบของ
กิจการที่จดั ทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดข้อพึงปฎิบตั ิที่แสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม การเคารพทรัพย์สินของ
ผูอ้ ื่น ในจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน ฉบับปี 2556 ในหมวดที่ 5 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อคู่คา้
หมวดที่ 6 ข้อพึงปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า และหมวดที่ 7 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิเรื่ องทรัพย์สินทางปัญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
2. การตอตานการทุจริต
ข้อพึงปฏิบตั ิเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และช่องทางการร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสในเรื่ องดังกล่าว
ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงานฉบับปี 2556 หมวดที่ 10 ดังนี้
ทั้งนี้ ในปี 2557 ไม่มีการร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตหรื อคอร์รัปชัน่ ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่อย่างใด
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการเคารพสิ ทธิมนุษยชน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน และไม่เลือก
ปฏิบตั ิระหว่างเพศ มีการว่าจ้างคนพิการทางการได้ยนิ มาเป็ นพนักงานประจํา การจ้างงานโดยไม่กาํ หนดเฉพาะเพศใดเพศ
หนึ่ง
4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
แนวปฎิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน แรงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โอกาสแห่งความเท่าเทียม
ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงานฉบับปี 2556 หมวดที่ 1 ข้อพึงปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ฯ และหมวด
ที่ 2 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงาน
แนวทางปฏิบตั ิดา้ นระบบบริ หารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมที่
เป็ นรู ปธรรมปรากฏในหัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการ”
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
กลุ่มบริ ษทั ฯ ตระหนักยิง่ ถึงการให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อส่ งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็ นไปตามความความ
ต้องการ ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยิง่ งวด ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของ
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน หมวดที่ 4 ข้อพึงปฏิบตั ิต่อลูกค้า
บริ ษทั ฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นประจําทุก 6 เดือน โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของลูกค้า ซึ่ งแบ่งหัวข้อการประเมินเป็ น 10 หัวข้อ คือ 1. การให้ขอ้ มูลก่อนรับงาน 2. การติดต่อสื่ อสาร 3. ความพร้อมของ
เอกสารสนับสนุน 4. การประสานแก้ไขปัญหาและความสะดวกรวดเร็ ว 5. การส่ งมอบตรงเวลา 6. งานถูกต้องตามความ
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ต้องการ 7. มุ่งเน้นความปลอดภัยระหว่างการปฏิบตั ิงาน 8. มุ่งเน้นการปฏิบตั ิงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม 9. การ
ให้บริ การหลังส่ งมอบ และ 10. ราคา ผลการประเมิน และความเห็นจากลูกค้าจะถูกนําเสนอต่อฝ่ ายจัดการ เพื่อรับทราบ
และใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งการให้บริ การที่สามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าให้ดียงิ่ ขึ้น
6.-7. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และการรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม และการร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม ปรากฏ
ดังจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน หมวดที่ 8 ข้อพึงปฏิบตั ิต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และชุมชน
การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนหรื อสังคมจะถือเป็ นส่ วน
หนึ่ งของงานเสมอ เนื่ องจากลักษณะงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ จะเกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงาน
และปิ โตรเคมี ซึ่ งความปลอดภัยของชุมชนและการรักษาสิ่ งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง และหลังการส่ งมอบงานเป็ น
สิ่ งสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นแล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะส่ งผลถึงชุมชนผูอ้ ยูอ่ าศัยข้างเคียง
พื้นที่ก่อสร้าง
บริ ษทั ฯ จะมีการประชาสัมพันธ์เผย แพร่ ความรู้ และทําความเข้าใจกับชุมชนบริ เวณใกล้เคียงถึงผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการเป็ นระยะๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่ มโครงการ ระหว่างดําเนินโครงการ จนกระทัง่ ส่ งมอบงาน
ด้วยรู ปแบบการสื่ อสารต่างๆ ขึ้นกับสถานการณ์ และลักษณะโครงการ อาทิเช่น
8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม CSR - ไม่มีขอ้ มูลสําหรับหัวข้อนี้ 2. การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่เกิดกรณี ถกู ตรวจสอบ หรื ออยูร่ ะหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มี
อํานาจหน้าที่วา่ การดําเนินงานของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยมีการฝ่ าฝื นกฎหมายในเรื่ องที่เกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมี
นัยสําคัญ
3. กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (after process)
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
1) กิจกรรมส่ งความสุ ข แด่ทหารและตํารวจ ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ภาคใต้ ปี พ.ศ. 2557 เป็ นกิจกรรมที่บริ ษทั ทีอาร์ ซี
คอนสตรั คชัน่ จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด จัดขึ้ นต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 2 โดยมี วตั ถุประสงค์ เพื่อให้
พนักงานของบริ ษทั ฯ ส่ งมอบกําลังใจให้แก่ทหารและตํารวจผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ในภาคใต้ เนื่ องในโอกาสวันปี ใหม่ พนักงานจะ
ร่ วมกันเขียนข้อความลงในบัตรอวยพรปี ใหม่ และทางบริ ษทั ฯ ได้จดั หา เสื้ อยืดลายพราง เสื้ อยืดสี เขียว ถุงเท้า และกางเกง
ชั้นในชาย เพื่อจัดส่ งไปให้ทหารและตํารวจฯ ในปี นี้บริ ษทั ฯ ได้ทาํ กิจกรรมนี้ 2 ครั้งคือ
- จัดส่ งสิ่ งของดังกล่าวไปยังศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค 4 ส่ วนหน้า
ค่ายสิ รินธร จังหวัดปั ตตานี ซึ่ งได้นาํ ไปส่ งมอบให้แก่ กองร้อยทหารพรานที่ 4109 และกองร้อยทหารพรานที่ 4116 กรม
ทหารพรานที่ 41 ณ เทือกเขาบูโด เพื่อสร้างขวัญกําลังใจและร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขให้แก่ทหารและตํารวจผู้
ปฏิบตั ิหน้าที่ในภาคใต้ต่อไป
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- บริ ษทั ฯ จัดหา เสื้ อยืดลายพราง เสื้ อยืดสี เขี ย ว รองเท้าบูทกันตะปู ถุ งเท้า และกางเกงชั้นในชาย โดย
พล.ต.อ.จรัมพร สุ ระมณี กรรมการอิสระ เป็ นผูแ้ ทนของบริ ษทั ฯ ส่ งมอบสิ่ งของดังกล่าวให้แก่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ศูนย์
นิติวทิ ยาศาสตร์จงั หวัดชายแดนภาคใต้ จ. ยะลา เพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ตาํ รวจผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ในภาคใต้

2) กิจกรรมบริ จาคโลหิ ตของพนักงานและบุคคลทัว่ ไปให้กบั หน่วยรับบริ จาคโลหิ ตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลราชวิถี
เนื่ องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 60 ปี ของบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ในครั้งนี้ ได้รับโลหิ ตจํานวน 55 ถุง ภายใต้ความ
เอื้ อเฟื้ อด้านสถานที่ จาก บจก.นํ้ามันปิ โตรเลียมไทย เจ้าของอาคาร ที พี แอนด์ ที กิ จกรรมนี้ เป็ นกิ จกรรมที่ ทาํ ทุกเดื อน
กุมภาพันธ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551

3) กิจกรรมOffice Visits Site นําพนักงานจากสํานักงานใหญ่เยีย่ มชมไซท์งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์
ปฏิ บตั ิ การระบบท่อเขต 8 ของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ อาํ เภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ งสหการวิศวกรเป็ น
ผูร้ ั บเหมาก่ อสร้ าง และได้ร่วมทํากิ จกรรมบริ จาคถุ งเท้านักเรี ยน และอุปกรณ์ การศึ กษาให้กบั โรงเรี ยนตํารวจตระเวน
ชายแดนวัดสุ ธาสิ นี ตําบลบ้องตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมส่ วนปฏิบตั ิการระบบท่อ
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เขต 8 (สถานี เพิ่มแรงดันก๊าซฯ ไทรโยค และสถานี ก๊าซที่ 7) ของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ ตําบลลุ่มสุ่ ม อําเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี พร้ อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์พฒ
ั นาชนบทผสมผสานไทรโยค ที่ ตําบลลุ่มสุ่ ม อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อเป็ นการศึกษาดูงาน

4) กิ จ กรรมร่ วมบริ จ าคเงิ น เพื่อ สนับ สนุ นกิ จ กรรม ค่ า ยอาสาพัฒนาชนบทของนิ สิ ต คณะวิศ วกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสร้างสะพาน “ยุววิศวกรบพิธ 42” เป็ นโครงการคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ณ ตําบลหนองบัว
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสิ นธุ์ เพื่อส่ งเสริ มให้นิสิตนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนไทยในชนบท
และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนิสิต และประชาชนในพื้นที่

5) บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะทําธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน และคืนกําไรกลับสู่ สังคม โดยเริ่ มจากคนใกล้ตวั คือพนักงานของ
บริ ษทั ฯ จึงได้ทาํ โครงการสู่ บา้ นเกิด ซึ่ งเป็ นโครงการ CSR ระยะยาวที่บริ ษทั ฯ ริ เริ่ มขึ้นในปี 2555 และได้เริ่ มดําเนิ นการ
อย่างเป็ นรู ปธรรมตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นมา วัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้ นฟู พัฒนาสังคมและชุมชนที่เป็ นบ้านเกิดของพนักงาน
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ สนับสนุ นงบประมาณ เพื่อปรับปรุ งชุ มชนบ้านเกิดของพนักงานเพื่อใช้เป็ นสาธารณะ
ประโยชน์ 2 โครงการ ดังนี้
- โครงการบริ จาคอุปกรณ์กีฬา แก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนบ้านไร่ พฒั นา จังหวัดชัยภูมิ ในวันส่ งมอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ได้ร่วมบริ จาคคอมพิวเตอร์ หนังสื อ และทุ นการศึ กษาเพิ่ม เติ มให้แก่นักเรี ยน เพื่อ
เสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่นกั เรี ยน

- 80 ‐

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

- โครงการก่อสร้างศาลาสู่ บา้ นเกิด ณ วัดหนองไม้งาม 2 จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา และเป็ นสถานที่ที่ชุมชนใช้ร่วมกับวัด ในวันส่ งมอบศาลาสู่ บา้ นเกิด ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคีและทําความสะอาด
บริ เวณวัดหนองไม้งาม 2 บริ จาคโทรทัศน์สี LED 32 นิ้ว พร้อมหนังสื อ และสื่ อการเรี ยนการสอนให้แก่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้าน
หนองไม้งาม 2 หลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมชมโรงเรี ยนหนองไม้งาม 2 พร้อมทั้งบริ จาคคอมพิวเตอร์ พร้ อมหนังสื อ และสื่ อการ
เรี ยนการสอนให้แก่โรงเรี ยนหนองไม้งาม 2 เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาให้แก่นกั เรี ยน และชาวบ้าน
ในชุนชน

6) บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญและพัฒนาพื้นที่ชุมชนที่อยูใ่ นบริ เวณรอบข้างกับสํานักงานดังนี้
- บริ จาคโต๊ะ ให้แก่โรงเรี ยนพรพระร่ วงประสิ ทธิ์ ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนที่ อยู่ใกล้เคียงกับสํานักงานใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ
- ปรับปรุ งทางเดินบริ เวณซอยสุ ขาภิบาล 5 แยก 32 ด้านหน้าสํานักงาน ซึ่ งเป็ นพื้นที่สาธารณะ
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3
ท่านเข้าร่ วมประชุมด้วย ได้มีการนําเสนอรายงานข้อสังเกตจากตรวจสอบบัญชีสําหรับปี 2557 ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
สหการวิศวกร จํากัด คณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี 2557
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในฉบับใหม่ตามแบบที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ได้จดั ทําตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the trace way
commission) ซึ่ งประกอบด้วย 5 ส่ วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีการซักถามข้อมูลจาก
ฝ่ ายจัดการร่ วมกับการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
ซึ่ งรวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่ องการทําธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้ 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
ข้อเสนอแนะจากรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี (Management Letter) จากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ปี 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
1. ระบบเงินเดือน: บริ ษทั ฯควรจัดทําและยืน่ ภาษีเงินได้หกั
1. ระบบเงินเดือน: ควรรวมประโยชน์อื่นที่จ่ายให้กบั
ณ ที่จ่าย สําหรับพนักงานผูม้ ีเงินได้พึงประเมินทุกราย
ลูกจ้าง เป็ นเงินได้ของพนักงาน
2. ระบบตนทุนงานกอสราง: ควรติดตาม ตรวจสอบ
2. ระบบตนทุนงานกอสราง: ควรติดตาม ตรวจสอบความถูก
ความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกต้นทุนที่เกิด
ต้องและครบถ้วนของการบันทึกต้นทุนที่เกิดจากโครงการ
จากโครงการอย่างสมํ่าเสมอ
อย่างสมํ่าเสมอ
3. เรื่องอื่นๆ:
3. เรื่องอื่นๆ: บริ ษทั ฯควรมีเอกสารประกอบการกําหนดราคา
3.1 บริ ษทั ฯควรมีเอกสารประกอบการกําหนดราคาโอน
โอนระหว่างบริ ษทั ในเครื อ (Transfer price)
ระหว่างบริ ษทั ในเครื อ (Transfer price)
3.2 บริ ษัท ฯควรมี ก ารคิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มจากการนํ า
สิ น ทรั พย์ข องบริ ษ ทั ฯไปคํ้า ประกัน วงเงิ นสิ น เชื่ อ
ให้กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดําเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น
11.2 หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 ได้แต่งตั้งนางสาวศริ นทร์ทิพย์
เหล่ามหาเมฆ ผูซ้ ่ ึ งได้รับวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี ทางด้านการบัญชี สาขาต้นทุน และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้าน
การตรวจสอบภายในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็ นเวลา 10 ปี พร้อมทั้งมีประสบการณ์การ
ทํางานในต่างประเทศ โดยมีประวัติการฝึ กอบรมกับสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ดังนี้
- ปี 2550: หลักสูตร “Risk Based Audit”
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- ปี 2551: หลักสูตร “Operation Auditing”
- ปี 2551: หลักสู ตรประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในประเทศไทย
- ปี 2554: หลักสู ตร “Consulting: Activities, Skills & Attitudes”
- ปี 2554: หลักสู ตร “Creative Problem-Solving Techniques for Auditors”
จึ ง เห็ น ว่ามี ค วามเหมาะสมที่ จ ะให้ดาํ รงตํา แหน่ งหัว หน้า งานตรวจสอบภายในของบริ ษ ัท ฯ และเลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริ ษทั ฯ จะต้องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้การทํางานตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
พิจารณาว่าจ้าง “บริ ษทั เอล บิสซิ เนส แอไวเซอร์รี่ จํากัด” มาเป็ นผูต้ รวจสอบภายในสําหรับปี 2558 โดยนางสาวศริ นทร์
ทิพย์ เหล่ามหาเมฆ ยังคงดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเช่นเดิม
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12. รายการระหวางกัน
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการระหว่างกัน แต่อย่างใด
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
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
และเพื่อความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้บริ ษทั ฯ สามารถเข้าทํารายการระหว่างกันที่เป็ น
ธุรกิจปกติ หรื อสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การรับงานก่อสร้าง การจ้างงานต่อ ที่มีมูลค่ารายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท
ภายใต้เงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวต้องกระทําด้วยราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ 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
 รายการระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติ หรื อที่ไม่ได้สนับสนุนธุรกิจปกติ
 รายการระหว่างกันที่กระทําด้วยราคาและ/หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างจากราคา และ/หรื อเงื่อนไขปกติที่
กระทํากับบุคคลภายนอก
 รายการระหว่างกันที่เป็ นธุรกิจปกติ หรื อสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขปกติของธุรกิจ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท
โดยผูท้ ี่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด หรื อตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด) ที่จะทําขึ้นกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ไม่มีอาํ นาจในการดําเนินการใดๆ ใน
หรื อเกี่ยวกับรายการหรื อเรื่ องที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว
และคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องดูแลให้บริ ษทั ฯ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
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 ือหุน้ ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
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การอนุมัติในหลักการสําหรับการระหวางกันที่เปนรายการปกติ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ที่มีผลใช้บงั คับวันที่ 31 สิ งหาคม 2551
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็ นรายการค้า/ธุรกรรมปกติของบริ ษทั ฯ จะต้องถูกนําเสนอและอนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อคณะกรรมการได้มีการอนุมตั ิในหลักการให้ทาํ รายการดังกล่าวได้ ซึ่ งเดิมตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ฝ่ ายจัดการสามารถทํารายการดังกล่าวได้ โดยมิตอ้ งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใด
สําหรับบริ 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 นการอนุมตั ิ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
นโยบายและแนวโนมการเกิดรายการระหวางกันในอนาคต
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีการทํารายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏดังหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวม ปี 2557 ดังนี้
- ข้อ 6
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ข้อ 34.4
การคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันกจากการคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อแก่บริ ษทั ย่อยในวงเงิน 1
ล้านเหรี ยญสหรัฐ
แต่อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ได้เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด บริ ษทั ฯ ได้มีปฏิบตั ิตามกระบวนการ
อนุมตั ิที่กาํ หนดโดยตารางอํานาจอนุมตั ิอย่างเคร่ งครัด
สําหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต (ถ้ามี) บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมตั ิ
การทํารายการระหว่างกันตามที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
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สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
13.1 ความเห็นของผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชี
- นางสาว พิมพ์ใจ มานิ ตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้
ตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557 (รวม 2 ปี )
- นางสาว รุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขทะเบียน 3516 บริ ษทั สํานักงาน สํานักงาน อีวาย
จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 - 31 ธันวาคม 2548 และ
31 ธันวาคม 2552 - 31 ธันวาคม 2555 (รวม 11 ปี )
ความเห็นของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสําหรับงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2557
สรุ ปได้ดงั นี้
ป 2555
ผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนิ นงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของ
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ป 2556
ผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ที อ าร์ ซี คอนสตรั ค ชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
ที อาร์ ซี คอนสตรั ค ชัน่ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยให้
ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุ งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกล่าว และนําเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็ น
ข้อมูลเปรี ยบเที ยบ โดยใช้นโยบายการบัญชี เกี่ยวกับภาษีเงิ นได้ที่ได้นาํ มาถือปฏิ บตั ิใหม่ดว้ ยเช่นกัน ทั้งนี้ มิได้แสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่อย่างใด
ป 2557
ผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของ
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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13.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงินรวม

2557
จํานวนเงิน

ร้อยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
จํานวนเงิน
ร้อยละ

2555 (ปรับปรุงใหม่)
จํานวนเงิน
ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
่
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
รายได้ทยี่ งั ไม่เ รียกชําระ
ลูกหนี้ เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
เงินจ่ ายล่วงหน้าแก่ผู ้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
งานระหว่างก่อสร้าง
วัสดุกอ่ สร้าง
เงินให้กยืู ้ มระยะสั้นแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ภาษีเ งินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่ าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีภาระคํ้ าประกัน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน
เงินมัดจําค่าซือ้ ทีด่ ิน
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

606,657.46
36.80
876,685.65
396,199.79
77,596.74
10,790.90
16,140.25
18,653.11
0.00
28,666.18
32,479.47
2,063,906.35

23.06
0.00
33.33
15.06
2.95
0.41
0.61
0.71
0.00
1.09
1.23
78.46

195,562.53
36.43
252,955.97
785,135.12
105,822.35
9,605.29
2,382.54
67,345.17
0.00
42,260.21
37,230.36
1,498,335.97

9.89
0.00
12.79
39.71
5.35
0.49
0.12
3.41
0.00
2.14
1.88
75.79

149,364.79
36.08
501,292.54
817,171.95
275,861.96
108,220.64
5,847.72
77,562.17
0.00
89,609.07
40,516.95
2,065,483.87

5.97
0.00
20.03
32.65
11.02
4.32
0.23
3.10
0.00
3.58
1.62
82.53

34,543.11
0.00
2,444.86
0.00
50,000.00
455,000.46
8,832.44
0.00
11,799.91
4,086.20
566,706.97
2,630,613.31

1.31
0.00
0.09
0.00
1.90
17.30
0.34
0.00
0.45
0.16
21.54
100.00

82,673.89
0.00
69.27
0.00
50,000.00
325,381.63
5,803.36
0.00
7,930.33
6,805.33
478,663.81
1,976,999.78

4.18
0.00
0.00
0.00
2.53
16.46
0.29
0.00
0.40
0.34
24.21
100.00

121,121.41
0.00
90.89
0.00
50,000.00
250,317.21
5,424.90
0.00
6,370.83
4,044.58
437,369.82
2,502,853.69

4.84
0.00
0.00
0.00
2.00
10.00
0.22
0.00
0.25
0.16
17.47
100.00

หนี้ สินและส่วนของผู ้ถือหุ ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยื้ มระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ต้นทุนงานทีย่ งั ไม่ถึงกําหนดชําระ
รายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้า
เจ้าหนี้ เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
เงินกูยื้ มระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูยื้ มระยะยาวทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ประมาณการหนี้ สินจากโครงการก่อสร้าง
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเ งินได้ค ้างจ่ าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนิ้ สินหมุนเวียน

0.00
458,390.40
337,902.78
149,396.08
27,732.19
105,388.44
0.00
26,000.00
34,323.16
101.41
8,360.39
55,760.46
1,203,355.31

0.00
17.43
12.85
5.68
1.05
4.01
0.00
0.99
1.30
0.00
0.32
2.12
45.74

33,373.39
321,379.18
96,528.17
33,488.33
15,869.78
193,915.75
0.00
19,500.00
18,403.14
243.37
2,216.41
14,459.03
749,376.54

1.69
16.26
4.88
1.69
0.80
9.81
0.00
0.99
0.93
0.01
0.11
0.73
37.90

45,504.16
441,926.01
275,800.38
62,918.34
131,973.24
466,309.45
0.00
0.00
13,177.31
332.23
0.00
31,806.42
1,469,747.53

1.82
17.66
11.02
2.51
5.27
18.63
0.00
0.00
0.53
0.01
0.00
1.27
58.72
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
(หน่ วย : พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงินรวม
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูยื้ มระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
ประการหนี้ สินจากคดีความ
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น
หุ ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ ายโดยใช้หุ ้นเป็ นเกณฑ์
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นจากการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
บริษทั ฯ
บริษทั ย่อย
ยังไม่จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู ้ถือหุ ้น
ส่วนของผู ้ถือหุ ้นของบริษทั ฯ
ส่วนของผู ้มีส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุมของบริษทั ย่อย
รวมส่วนของผู ้ถือหุ ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู ้ถือหุ ้น

2557
จํานวนเงิน

ร้อยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
จํานวนเงิน
ร้อยละ

2555 (ปรับปรุงใหม่)
จํานวนเงิน
ร้อยละ

4,500.00
0.00
25,047.97
20,000.00
49,547.97
1,252,903.28

0.17
0.00
0.95
0.76
1.88
47.63

30,500.00
101.41
23,163.29
20,000.00
73,764.70
823,141.24

1.54
0.01
1.17
1.01
3.73
41.64

0.00
344.78
23,195.30
20,000.00
43,540.08
1,513,287.61

0.00
0.01
0.93
0.80
1.74
60.46

411,306.85
280,461.20
25,956.93
10,723.06

15.64
10.66
0.99
0.41

408,293.39
257,908.88
8,239.85
0.00

20.65
13.05
0.42
0.00

336,585.59
197,036.76
0.00
0.00

13.45
7.87
0.00
0.00

41,130.69
2,643.87
605,991.18
5,587.75
1,383,801.54
(6,091.51)
1,377,710.03
2,630,613.31

1.56
0.10
23.04
0.21
52.60
(0.23)
52.37
100.00

38,258.41
2,213.60
433,552.73
9,379.71
1,157,846.57
(3,988.03)
1,153,858.54
1,976,999.78

1.94
0.11
21.93
0.47
58.57
(0.20)
58.36
100.00

34,158.41
2,213.60
399,519.69
5,645.99
975,160.04
14,406.04
989,566.08
2,502,853.69

1.36
0.09
15.96
0.23
38.96
0.58
39.54
100.00
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน
(หน่ วย : พันบาท)
งบกําไรขาดทุนรวม

รายได
รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ ายในการบริหาร
หนี้ สงสัญจะสูญ
รวมคาใชจาย
กําไรกอ นส วนแบงขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการรวมคา คาใชจา ยทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กําไรกอ นคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
ค่าใช้จ่ ายทางการเงิน
กําไรกอ นคาใชจายภาษีเงินได
ค่าใช้จ่ ายภาษีเ งินได้
กําไรสํา หรับป
การแบงปนกําไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นของบริษทั ฯ
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้มีส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุมของบริษทั ย่อย

กําไรตอ หุน (บาท)
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นของบริษทั ฯ

2557
จํานวนเงิน

ร้อยละ

สําหรับปี สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
จํานวนเงิน
ร้อยละ

2555 (ปรับปรุงใหม่)
จํานวนเงิน
ร้อยละ

3,095,342.22
3,915.65
0.00
28,475.79
3,127,733.66

98.96
0.13
0.00
0.91
100.00

2,481,418.38
2,541.18
0.00
32,018.65
2,515,978.21

98.63
0.10
0.00
1.27
100.00

4,314,743.16
6,988.11
406.46
22,012.84
4,344,150.58

99.32
0.16
0.01
0.51
100.00

2,538,294.17
303,464.75
0.00
2,841,758.92

81.15
9.70
0.00
90.86

2,106,362.51
230,690.33
16,311.36
2,353,364.20

83.72
9.17
0.65
93.54

3,849,492.93
198,296.18
0.00
4,047,789.10

88.61
4.56
0.00
93.18

285,974.74
0.00
285,974.74
(3,355.70)
282,619.05
(69,371.60)
213,247.45

9.14
0.00
9.14
(0.11)
9.04
(2.22)
6.82

162,614.00
(21.62)
162,592.38
(3,143.32)
159,449.06
(51,418.52)
108,030.55

6.46
0.00
6.46
(0.12)
6.34
(2.04)
4.29

296,361.48
(3.96)
296,357.52
(4,913.95)
291,443.58
(79,119.25)
212,324.33

6.82
0.00
6.82
(0.11)
6.71
(1.82)
4.89

214,923.66
(1,676.21)
213,247.45

126,362.42
(18,331.87)
108,030.55

228,443.23
(16,118.90)
212,324.33

0.26

0.15

0.28

0.26

0.15

0.28

กําไรต่อหุ ้นปรับลด
กําไรส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นของบริษทั ฯ
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
(หน่ วย : พันบาท)
สําหรับปี ส้น
ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2555

งบกระแสเงินสดรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเ ป็ น
เงินสดรับ (จ่ าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย
(กําไร) ขาดทุนทีย่ งั ไม่เ กิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีต ัวตน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
รายได้เ งินปันผลจากบริษทั ร่วม
ค่าใช้จ่ ายทีเ่ กิดจากการจ่ ายโดยใช้หุ ้นเป็ นเกณฑ์
กลับรายการต้นทุนงานทีย่ งั ไม่ถึงกําหนดชําระ
ประมาณการหนี้ สินจากโครงการก่อสร้าง
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอ นการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพ ย
และหนี้สิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพ ยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
รายได้ทยี่ งั ไม่เ รียกชําระ
ลูกหนี้ เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
เงินจ่ ายล่วงหน้าแก่ผู ้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
งานระหว่างก่อสร้าง
วัสดุกอ่ สร้าง
สินทรัพย์หมุนเวีย นอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สิ นดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ต้นทุนงานทีย่ งั ไม่ถึงกําหนดชําระ
รายได้คา่ ก่อสร้างรับล่วงหน้า
เจ้าหนี้ เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
ประมาณการหนี้ สินจากโครงการก่อสร้าง
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
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282,619.05

159,449.06

291,443.58

53,761.36
(563.52)
0.00
657.30
(4,760.47)
(8,990.85)
602.36
25,021.27
(7,000.00)
20,429.67
5,132.81
(3,915.65)
1,229.91

42,935.03
16,311.36
0.00
2,401.66
(2,053.19)
329.30
118.84
21.62
8,239.85
8,521.00
4,287.18
(2,541.18)
1,634.49

48,972.27
563.52
215.07
3,951.62
(354.73)
782.44
3.96
(406.46)
6,472.84
5,219.14
(6,988.11)
2,223.09

364,223.23

239,655.01

352,098.21

(632,509.87)
391,270.89
28,225.61
(1,183.53)
(13,690.25)
48,692.06
4,750.89
2,719.14

232,760.93
35,636.52
170,039.62
96,835.79
5,539.65
10,217.00
3,286.59
(2,760.76)

(155,107.21)
(334,654.18)
(170,694.21)
112,391.54
(5,558.35)
(77,562.17)
(9,590.52)
(79.66)

132,918.17
248,374.61
115,161.40
11,862.41
(88,396.64)
(4,509.65)
41,301.43
(1,686.17)
647,523.73

(120,087.91)
(179,272.21)
(31,375.51)
(116,103.46)
(270,020.76)
(3,295.17)
(17,347.38)
(1,878.02)
51,829.93

76,111.33
123,938.85
(225,148.97)
95,938.97
(177,697.44)
(8,637.45)
1,543.51
(402,707.75)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
งบกระแสเงินสดรวม
เงินสดรับคืนภาษีเ งินได้หัก ณ ทีจ่ ่ าย
เงินสดจ่ ายภาษีเ งินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัวคราว
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
่
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีภาระคํ้าประกันลดลง
เงินสดจ่ ายซือ้ เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนลดลงจากการชําระบัญชีของบริษทั ร่วม
เงินสดจ่ ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
เงินปันผลรับจากบริษทั ร่วม
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการจําหน่ ายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ ายซือ้ ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ ายซือ้ สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน
เงินสดสุ ทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยื้ มระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูยื้ มระยะยาว
ชําระคืนเงินกูยื้ มระยะยาว
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นจากการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ ้นสามัญใหม่แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม
จ่ ายเงินปันผล
ดอกเบี้ยจ่ าย
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
ขอ มูล กระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการทีไ่ ม่ใช่เ งินสดประกอบด้วย
ซือ้ อุปกรณ์ สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ไม่มีต ัวตนโดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
รายการปรับปรุงสํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานกับกําไรสะสมต้นปี
จ่ ายหุ ้นปันผล
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(หน่ วย : พันบาท)
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2555
27,186.19
59,363.91
2,326.67
(81,662.59)
(65,610.80)
(97,665.06)
593,047.33
45,583.03
(498,046.14)
(0.36)
48,130.78
(2,376)
10,626.96
9,818.21
(175,347.72)
(3,209.39)
(112,357.11)

(0.36)
38,447.52
2,535.51
769.29
(117,077.46)
(1,372.74)
(76,698.23)

4,707.99
66,274.76
(50,000.00)
4,399.99
406.46
7,469.59
609.28
(159,812.91)
(715.46)
(126,660.30)

(33,373.39)
(19,500.00)
10,723
18,262
(40,815.34)
(3,768.97)
(243.37)
(368.93)
(69,085.33)
(509.96)
411,094.93
195,562.53
606,657.46

(12,130.77)
50,000.00
76,506.66
(33,886.05)
(5,867.16)
(332.23)
100.30
74,390.74
2,922.20
46,197.74
149,364.79
195,562.53

39,445.79
4,175.27
(40,246.14)
(2,451.38)
(586.14)
337.41
(1,877.62)
(626,246.66)
775,611.45
149,364.79

7,029.99
-

984.25
56,073.27

3,196.94
-
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อัตราส่ วนทางการเงิน

2557
อั ตราส วนสภาพคล อ ง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาในการจําหน่ าย (ขาย) สินค้า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
อั ตราส วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนิ นงาน (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น (%)
อั ตราส วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อั ตราส วนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย* (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน* (เท่า)
อัตราการจ่ ายเงินปันผล (%) คํานวณโดยใช้กําไรสุทธิงบเดี่ยว
หมายเหตุ:
* ใช้หลัก Cash Basis
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2556

2555

1.72
1.20
0.61
48.57
7
5.69
63
8.31
43

2.00
0.55
0.04
27.51
13
7.02
51
6.78
53

1.41
0.42
n/a
92.24
4
10.65
34
10.99
33

18.00%
9.14%
207.38%
6.87%
16.98%

15.11%
6.55%
28.04%
5.02%
11.79%

10.78%
6.87%
n/a
5.26%
25.57%

9.33%
68.59%
1.36

5.64%
58.47%
1.12

9.36%
150.25%
1.78

0.91
180.02
2.35
45.63%

0.71
19.95
0.28
52.85%

1.53
n/a
n/a
50.27%
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานป 2557
1. ภาพรวมของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย
การเจริ ญเติบโตของประเทศ มีแนวโน้มในการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิงในการ
ผลิ ตไฟฟ้ า ภาคอุ ตสาหกรรมและภาคขนส่ งที่ มี ความต้องการเป็ นจํานวนมาก และมี แนวโน้ม การขยายตัวเพิ่มมากขึ้ น
เนื่ องจากเป็ นแหล่งเชื้ อเพลิงคุณภาพสู ง มีราคาถูกกว่านํ้ามัน เผาไหม้สมบูรณ์ ทําให้เกิ ดมลพิษตํ่า จึ งปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิ ลชนิ ดอื่นๆ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และสามารถแข่งขันด้านราคากับนํ้ามันได้ ดังนั้นการ
เติบโตของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติจึงมีแนวโน้มเติบโตและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรม ซึ่ งลักษณะการทํางาน
อยู่ในรู ปแบบงานโครงการ ลักษณะของงานได้แก่ งานวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ งานติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้าง
โรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี และงานสถาปั ตยกรรมและก่อสร้างโยธา กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายส่ วนใหญ่จะ
เป็ นรัฐวิสาหกิจ ส่ วนราชการ และบริ ษทั เอกชนที่อยูใ่ นธุ รกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปิ โตรเคมี โรงไฟฟ้ า
และบริ ษทั ที่มีฐานการผลิตอยูใ่ นนิคมอุสาหกรรมที่มีการใช้ก๊าซเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิต โดยธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือการ
รั บเหมาก่อสร้ างงานวางระบบท่อ ซึ่ งมี คู่แข่งขันในประเทศน้อยราย เนื่ องจากสําหรั บการวางท่อที่ มีขนาดใหญ่ และมี
ระยะทางยาวต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทํางานเป็ นอย่างมาก อีกทั้งต้องมีผลงานในอดีตอ้างอิงใน
การเข้าประมูลงาน บริ ษทั ฯ มีความได้เปรี ยบเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน เนื่องจากมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาเป็ นระยะ
เวลานาน ทั้งในด้านการติดต่อกับหน่วยงานราชการ การจัดการปั ญหาด้านมวลชน และมีผลงานอ้างอิงภายใต้ความร่ วมมือ
กับพันธมิ ตรต่างชาติร่วมดําเนิ นโครงการตามคุณสมบัติของผูเ้ ข้าประมูลงานที่ เจ้าของงานกําหนด นอกจากนั้นแล้วจาก
นโยบายการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศอื่นๆในภูมิภาครองรับการเปิ ดเสรี
การค้าภายใต้ประชาชมเศรษฐกิจอาเซี ยน เป็ นโอกาสที่บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด บริ ษทั ย่อยภายใต้ความร่ วมมือกับ China
Railway No.3 Engineering Group Co., Ltd. กลุ่มพันธมิตรจากประเทศจีนเข้าประมูลงานรถไฟรางคู่ ที่จะเปิ ดประมูลและ
เริ่ มก่อสร้างภายในปี 2558
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมจํานวน 3,127.73 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริ การ
ก่อสร้าง ร้อยละ 81.51 ของรายได้รวม และรายได้จากดอกเบี้ยรับร้อยละ 0.13 และรายได้อื่นๆ ร้อยละ 0.91 กําไรสุ ทธิ ส่วนที่
เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ จํานวน 214.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.56 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 70.09 อัตรากําไรสุ ทธิ
ร้อยละ 6.87 ในขณะที่ปีก่อนอยูท่ ี่ร้อยละ 5.02 งานในมือที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้ นปี 2557 รวมทั้งสิ้ น 12 โครงการ มูลค่า
งานที่ยงั ไม่ได้รับรู้รายได้ จํานวน 3,611 ล้านบาท หากนับรวมโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project
28” Recoating Section 3,725 ล้านบาท ที่บริ ษทั ฯ ได้รับช่วงต้นปี 2558 ทําให้มีมูลค่างานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบเพิ่มขึ้นเป็ น
จํานวน 7,366 ล้านบาท
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแผนการเข้าประมูลงานขนาดใหญ่มูลค่าประมาณ 20,000-30,000 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่
ยังเป็ นงานของกลุ่มบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) งานก่อสร้างในกลุ่มพลังงานและปิ โตรเคมี และงานสาธารณูปโภคจาก
ภาครัฐ บริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่าภายในปี 2558 จะได้รับงานขนาดใหญ่เพิ่มเติม ทําให้สามารถมีรายได้รวมระดับ 4-5 พันล้านบาท
ซึ่ งสอดคล้องกับเป้ าหมายระยะ 5 ปี ว่า การเติบโตของรายได้ค่าบริ การก่อสร้างไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 20 ต่อปี และไม่ต่าํ กว่า
10,000 ล้านบาทในปี 2562
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2. ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไร
 รายได
- รายไดจากการใหบริการกอสราง
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการให้บริ การก่อสร้ าง 3,095.34 ล้านบาท แบ่งเป็ นรายได้
กลุ่มงานก่อสร้างระบบท่อ ร้อยละ 81.57 กลุ่มงานการให้บริ การระบบวิศวกรรมและก่อสร้างอุตสาหกรรมพลังงานและปิ
โตรเคมี ร้อยละ 6.93 กลุ่มงานให้บริ การก่อสร้างโยธา ร้อยละ 0.22 และกลุ่มงานให้บริ การอื่นๆ ร้อยละ 0.96 รายได้จากการ
ให้บริ การก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 613.92 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24.74 เป็ นผลมาจากการที่กลุ่มบริ ษทั มีโครงการ
ขนาดใหญ่หลายโครงการที่มีอยูใ่ นมือที่ต่อเนื่องมาจากปี ก่อน และสามารถประมูลงานได้เพิ่มเติม ทําให้มีปริ มาณงานในมือ
เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริ ษทั ฯสามารถส่ งมอบผลงานให้ทนั ตามสัญญาจึงให้รายได้เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
- รายไดอื่น
รายได้อื่นในปี 2557 จํานวน 32.39 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 6.27 รายได้อื่นส่ วนใหญ่ประกอบด้วย
รายได้จากการโอนสํารองเงินประกันผลงานโครงการสําหรับโครงการที่พน้ ระยะเวลารับประกันของบริ ษทั ฯ รายได้ค่า
ดําเนินการที่เรี ยกเก็บจากการเบิกชดเชยจากผูร้ ับเหมาช่วง และที่เหลือเป็ นรายได้อื่นๆ
 ตนทุนการใหบริการกอสราง
ต้นทุนที่สําคัญในการให้บริ การของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย คือ วัตถุดิบและค่าแรง ต้นทุนการให้บริ การ
ก่อสร้างของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในปี 2557 เท่ากับ 2,538.29 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 81.15 ของรายได้รวม ในขณะที่
ปี ก่อนมีสัดส่ วนเป็ นร้อยละ 83.72 ต้นทุนสําคัญที่ลดลงจากปี 2556 ได้แก่
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เนื่ องจากโครงการขนาดใหญ่ที่ใกล้จบโครงการได้มีการซื้ อวัสดุอุปกรณ์จากในปี ก่อน
แล้ว และโครงการขนาดใหญ่ที่รับในช่วงปลายปี 2556 อยูใ่ นระยะเริ่ มต้นก่อสร้างจึงยังมีตน้ ทุนไม่สูงนัก
- ค่าขนส่ งทางอากาศ เนื่ องจากปี ก่อนมี การนําเข้าวัสดุ อุปกรณ์ จากต่างประเทศมาใช้ในกรณี เร่ งด่วน
เพื่อให้ทนั ส่ งมอบงานตามกําหนด
- ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมจากการนําเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ เนื่ องจากในปี 2557 บริ ษทั ฯมี การสภาพ
คล่องของเงินทุนหมุนเวียนสูงจึงไม่ใช้บริ การทรัสต์รีซีทกับสถาบันการเงิน
จากการบริ หารต้นทุนการก่อสร้างที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้อตั รากําไรขั้นต้นในปี 2557 เท่ากับร้อยละ
18.00 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีกาํ ไรขั้นต้นอยูท่ ี่ร้อยละ 13.48
 คาใชจายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารในปี 2557 เท่ากับ 303.46 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.70 ของรายได้รวม ในขณะที่ปี
ก่อนมีสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารร้อยละ 9.17 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ้น ส่ วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
เช่น การปรับเงินเดือนของพนักงาน โบนัส ค่าใช้จ่ายทางบัญชีสําหรับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ ต่อกรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยโครงการ 2 (ESOP-W2) และค่าจ้างที่ ปรึ กษา
จัดการออกแบบเพื่อศึกษาโครงการสําหรับการประมูลงานโครงการที่ต่างประเทศ
 หนี้สงสัยจะสูญ
ต่อเนื่ องจากปี 2556 ที่บริ ษทั ฯ ได้เคยตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับเงินที่ให้กยู้ ืมและเงินทดรองที่ให้แก่
TRC Engineering LLC (“TRCE”) บริ ษทั ย่อยที่สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน จํานวน 71.37 ล้านบาท ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้
บันทึกหนี้ สงสัยจะสู ญจํานวน 4.12 ล้านบาทสําหรับดอกเบี้ ยรับจากเงินที่ให้ TRCE กูย้ ืม เนื่ องจากคาดว่า TRCE ไม่มี
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ความสามารถในการชําระคืน โดยบริ ษทั ฯ พิจารณาจากระยะเวลาที่ให้กยู้ ืมที่นานเกิน 1 ปี และประสบการณ์การรับชําระใน
อดีต อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวไม่ได้กระทบกับงบการเงินรวมแต่อย่างใด
 คาใชจายภาษีเงินได
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้ในปี 2557 จํานวน 69.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.95 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.22 ของ
รายได้รวม สอดคล้องกับรายได้และกําไรสุ ทธิ ทางภาษีที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปีก่อนมีสัดส่ วนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับร้อย
ละ 2.04 รายละเอียดภาษีเงินได้แสดงดังหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
 ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไร
กําไรขั้นต้น(ล้านบาท)
ปี 2557
ปี 2556
ทีอาร์ซี
534.95
327.20
22.35%
17.77%
สหการวิศวกร
(15.59)
54.83
(3.07)%
14.28%
TRC Middle East LLC
13.91
42.22
8.43%
17.57%
TRC Engineering LLC
23.56
(49.48)
80.42%
(302.59%)
บริษัทฯ และบริษัทยอย
557.05
375.06
18.00%
15.11%
* หมายเหตุ: % ในที่น้ ีคือ อัตรากําไรขั้นต้นและอัตรากําไรสุ ทธิ

กําไรสุ ทธิ (ล้านบาท)
ปี 2557
ปี 2556
255.67
81.33
10.57%
4.33%
(45.68)
21.78
(8.93%)
5.65%
(1.53)
18.30
(0.87%)
7.55%
0.86
(85.51)
2.87%
(522.97%)
214.92
126.36
6.87%
5.02%

- กําไรขั้นตน
กําไรขั้นต้นในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.11 เป็ นร้อยละ 18.00 สู งกว่ากําไรขั้นต้นในปี ก่อน กําไร
ขั้นต้นของแต่ละบริ ษทั เป็ นดังนี้
- บริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) มีอตั รากําไรขั้นต้นร้อยละ 22.35 สู งกว่าระดับปกติตาม
มาตรฐานของบริ ษทั ฯที่กาํ หนดไว้ที่ร้อยละ 15 เพิ่มขึ้นจากกับปี ก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 17.77 เนื่ องจากโครงการที่ดาํ เนิ นการ
ส่ วนใหญ่เป็ นงานให้บริ การก่อสร้ างระบบท่อ ซึ่ งเป็ นงานที่ บริ ษทั ฯ มี ความเชี่ ยวชาญ สามารถบริ หารต้นทุนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
- บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด มีผลขาดทุนขั้นต้น จํานวน 15.59 ล้านบาท เนื่ องจากมีบางโครงการที่ มี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์สูงกว่าที่ประมาณการไว้
- TRC Middle East LLC มีอตั รากําไรขั้นต้นร้อยละ 13.91 ลดลงจากปี ก่อนที่อยูท่ ี่ร้อยละ 42.22 เนื่องจาก
TRCM ไม่ได้รับงานเพิ่มเติม
- TRC Engineering LLC มีกาํ ไรขั้นต้น 23.56 คิดเป็ นอัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ 23.56 งานที่เกิดขึ้นในปี
2557 เป็ นงานเป็ นการออกแบบทางวิศวกรรมและให้คาํ ปรึ กษา จึงมีตน้ ทุนเกี่ยวกับค่าจ้างเท่านั้น
- กําไรสุทธิ และกําไรของแตละสวนงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2557 เท่ากับ 214.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น88.56 ล้านบาท จากที่
ปี 2556 มีกาํ ไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ 126.36 ล้านบาท รายได้จากการขาย และกําไรของแต่ละส่ วนงานปรากฏดังหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 33 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน รายได้ตามส่ วนงานลําดับจากมากไปน้อย เป็ นดังนี้ การให้บริ การ
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ก่อสร้างระบบท่อ การให้บริ การก่อสร้างงานโยธา การขายและบริ การอื่น และการให้บริ การระบบวิศวกรรม ร้อยละ 82.4,
16.4, 1.0 และ 0.2 ตามลําดับ โดยกําไรส่ วนใหญ่มาจากจากการให้บริ การก่อสร้างระบบท่อ
 อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2553 - 2557 ดังนี้

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ น้ ที่ใช้อา้ งอิง
อัตราเงินปั นผล
(บาทต่อหุน้ )
1.00
1.00
0.50

ปี 2556

0.50

ผลการดําเนินงาน

ปี 2557

อัตรา (บาทต่อหุน้ )
เงินปั นผล
หุน้ ปั นผล
0.15
0.12
0.050358

0.05
1

0.125

1

0.003472

0.083336
(6 หุน้ เดิม
ต่อ 1 หุน้ ใหม่)
1

0.031250

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
เงินปั นผล
หุน้ ปั นผล
49.88
40.25
33.89

56.07

40.82

-

2

11.54

เงิน/หุน้ ปั นผลต่อ
กําไรสุ ทธิ หลังหัก
สํารองตามกฎหมาย
50.66%
79.51%
50.27%

52.85%
2

103.82

45.72%

หมายเหตุ:
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 มีมติให้นาํ เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญ
จากหุ น้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุ น้ ละ 0.125 บาท
2. อัตราเงิน/หุ ้นปั นผลสําหรับผลประกอบการปี 2557 ในที่น้ ี อิงจากมูลค่าที่ตราไว้ 0.125 บาทต่อหุ ้น และจะถูกนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 เพื่ออนุ มตั ิ โดยหุ ้น
สามัญที่เกิดการการใช้สิทธิ แปลงสภาพ ESOP-W2 เป็ นหุ น้ สามัญครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 มีสิทธิได้รับเงิน/หุ ้นปั นผลด้วย รวมหุ ้นที่จะมีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล ณ มูลค่าที่ตรา
ไว้ 0.125 บาทต่อหุน้ รวมทั้งสิ้ น 3,322.15 ล้านหุน้

3. การวิเคราะหฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
 สินทรัพยรวม
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ นจํานวน 2,630.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 653.61 ล้านบาท หรื อร้อยละ 33.06 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุน
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ

31 ธันวาคม 2557
2,063.91
34.54
52.44
455.00
24.72
2,630.61

31 ธันวาคม 2556
1,498.34
82.67
50.07
325.38
20.54
1,977.00

เพิ่ม(ลด)
565.57
(48.13)
2.37
129.62
4.18

ร้อยละ
37.75
(58.22)
4.73
39.84
20.35

 สินทรัพยหมุนเวียน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 2,630.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 565.57 ล้านบาท หรื อร้อยละ 37.75 เป็ นไปในทาง
เดียวกับรายได้และผลการดําเนิ นงานที่เพิ่มขึ้น รายการสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นสาระสําคัญ ได้แก่
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- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 606.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 411.10 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
210.22 ส่ วนใหญ่เป็ นเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตัว๋ แลกเงิน ประมาณ 604.42 ล้านบาท
ส่ วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็ นเงินรับค่างวดงานจากลูกค้า
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จํานวน 876.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 623.73 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 246.57
เนื่ อ งจาก รายได้ที่ เพิ่ม ขึ้ นและความสามารถเรี ยกเก็บ เงิ น จากลูกค้าจากผลงานที่ ส่ งมอบได้ตาม
ระยะเวลา โดยมียอดคงค้างของลูกหนี้การค้าสุ ทธิ จํานวน 833.96 ล้านบาท แยกตามอายุหนี้ที่คงค้าง
ประกอบด้วยลูกหนี้ การค้าที่ยงั ไม่ครบกําหนดชําระร้อยละ 82.42 ลูกหนี้ การค้าค้างชําระไม่เกิน 3
เดือนร้อยละ 17.57 และลูกหนี้การค้าค้างชําระมากกว่า 12 เดือนร้อยละ 2.05 ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ การค้าที่คา้ งชําระมากกว่า 12 เดือนทั้งจํานวนในปี 2556
แล้ว ส่ วนลูกหนี้ อื่นสุ ทธิ จํานวน 42.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.80 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้
ค่าขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานของบริ ษทั ย่อยที่สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน โดยในปี 2557 บริ ษทั ฯ
ได้ต้ งั สํารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของดอกเบี้ยค้างรับสําหรับเงินที่ให้กยู้ ืมแก่ TRC Engineering
LLC 4.12 ล้านบาท
- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน
เงิ นฝากสถาบันการเงิ นที่ มีภาระคํ้าประกัน 82.67 ล้านบาท ลดลง 48.13 ล้านบาท หรื อร้อยละ 58.22
เนื่ องจากในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับคืนหนังสื อคํ้าประกันผลงานที่ครบกําหนดจากลูกค้า จึงถอนเงิน
ฝากคํ้าประกันจากธนาคาร เพื่อนํามาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ปรากฏยอดสุ ทธิ จาํ นวน 455.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129.62 ล้านบาท หรื อร้อยละ
39.84 รายการส่ วนใหญ่ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของส่ วนงานก่อสร้างอาคารสํานักงานแห่งใหม่ เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้
สํานักงาน เพื่อรองรับปริ มาณของพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุ รกิจ โดยบริ ษทั ฯได้ยา้ ยสํานักงานใหญ่ต้ งั แต่เดือน
มิถุนายน 2557
 หนี้สิน และความเพียงพอของเงินทุน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยมี ห นี้ สินรวมทั้งสิ้ นจํานวน 1,252.91 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้ น
429.77 ล้านบาท หรื อร้อยละ 52.21 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท

หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูยื้ มระยะยาวและหนี้ สินตามสัญญาเช่า
การเงิน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ
หนี้ สินรวม

31 ธันวาคม 2557
1,203.36
4.50
45.05
1,252.91
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31 ธันวาคม 2556
749.38
30.60
43.16
823.14

เพิม่ (ลด)
453.98
(26.10)

ร้อยละ
60.58
(85.29)

1.89

4.38
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

 หนี้สินหมุนเวียน
หนี้หมุนเวียนจํานวน 1,252.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 453.98 ล้านบาท หรื อร้อยละ 60.58 เป็ นไปในทางเดียวกับ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รายการหนี้สินหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นสาระสําคัญ ได้แก่
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่ งเป็ นของบริ ษทั ย่อย 2 แห่งที่สาธารณรัฐ
สุ ลต่านโอมานลดลงจาก 33.37 ล้านบาทในปี 2556 ทั้งจํานวน (ณ สิ้ นปี 2557 ไม่มียอดเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น) เนื่ องจาก ณ สิ้ นปี 2557 บริ ษทั ย่อยทั้งสองแห่ งไม่มีหนี้ สินจากการใช้
วงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เพิ่มขึ้นจาก 321.38 ล้านบาทในปี 2556 เป็ น 458.39 ล้านบาทในปี 2557
คิดเป็ นร้ อยละ 42.63 เนื่ องจากมี การสั่งซื้ อวัตถุดิบ อุปกรณ์ การจ้างผูร้ ั บเหมาช่วงเพิ่มขึ้นจากการ
ทยอยส่ งมอบผลงานของโครงการขนาดใหญ่ให้ลูกค้า การซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรสําหรับการประกอบ
กิจการ และโบนัสค้างจ่ายให้แก่พนักงานมากขึ้นกว่าปี ก่อนตามผลประกอบการที่ดีข้ ึน
- ต้นทุนงานที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ เพิ่มขึ้นจาก 96.53 ล้านบาทในปี 2556 เป็ น 337.90 ล้านบาท ในปี
2557 คิดเป็ นร้อยละ 250.06 เนื่ องจากบริ ษทั ฯรับรู้ตน้ ทุนตามผลงานที่ผรู้ ับเหมาช่วงส่ งมอบให้ แต่
ผูร้ ับเหมาช่วงยังไม่ได้เรี ยกชําระค่าบริ การ
- รายได้งานก่อสร้ างรั บล่วงหน้า เพิ่มขึ้ นจาก 33.49 ล้านบาทในปี 2556 เป็ น 149.40 ล้านบาทในปี
2557 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 346.11 เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ สามารถเรี ย กเก็บ เงิ น จากลู ก ค้า ตามเงื่ อ นไขการ
ให้บริ การรับเหมาก่อสร้างในจํานวนที่มากกว่าการรับรู้รายได้ทางบัญชีตามวิธีอตั ราส่ วนของงานที่
ทําสําเร็ จ
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง ลดลงจาก 193.92 ล้านบาทในปี 2556 เป็ น 105.39 ล้าน
บาทในปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ 45.65 เนื่องจากโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ในระหว่างปี ส่ วนใหญ่ไม่มีเงิน
รับล่วงหน้า ในขณะที่ เงิ นรั บล่วงหน้าของโครงการเดิ มที่ เคยรั บรู้ ไว้ได้ถูกทยอยหักคืนตามความ
คืบหน้าของงานที่ได้ส่งมอบให้กบั ลูกค้า
- หนี้ สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจาก 14.46 ล้านบาท ในปี 2556 เป็ น55.76 ล้านบาท ในปี 2557 คิดเป็ น
ร้อยละ 285.64 ส่ วนใหญ่เป็ นภาษีที่ขายที่ยงั ไม่ถึงกําหนดที่นาํ ส่ งกรมสรรพากร เนื่ องจากบริ ษทั ฯ
ออกใบแจ้งหนี้ เรี ยกเก็บค่าบริ การแต่ยงั ไม่ได้รับชําระเงิ นจากลูกหนี้ โดยในช่ วงปลายปี บริ ษทั ฯ
สามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้าได้เป็ นจํานวนมาก
 เงินกูยืมระยะยาวและการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืม
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้กยู้ มื ระยะยาว 50 ล้านบาท จากวงเงินกูย้ มื 100 ล้านบาท เพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานแห่งใหม่ของบริ ษทั ฯ โดยมีระยะเวลาการชําระคืนหนี้ 5 ปี เริ่ มทะยอยชําระหนี้ในปี 2557 ณ สิ้ นปี
2557 เงินกูร้ ะยะยาวคงเหลือ 30.50 ล้านบาท (ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี เท่ากับ 26.00 ล้านบาท) ซึ่ งบริ ษทั ฯ มัน่ ใจ
ว่าจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได้ตามกําหนด โดยบริ ษทั ฯ สามารถดํารงอัตราส่ วนทางการเงินหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือ
หุ น้ ไม่เกิน 2.00 เท่า และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ไม่ต่าํ กว่า 3.00 เท่า ซึ่ งเป็ นไปตามสัดส่ วนที่กาํ หนดไว้ใน
สัญญา (ณ สิ้ นปี 2557 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนดังกล่าวเท่ากับ 0.88 เท่า และ 14.66 เท่า ตามลําดับ)
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

 ทุนที่เรียกชําระแลว
ณ สิ้ นปี 2557 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 425,514,868 บาท เท่ากับปี ก่อน โดยมีทุนที่เรี ยกชําระแล้ว
411,306,853 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จํานวน 3,013,466.50 บาท จากการใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญ (ESOP-W2) เป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 6,026,933 หุ น้ จากการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
ปี

อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน
(เท่า)

2557

0.91

2556

0.71

2555

1.53

จากตัวเลขอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนในปี 2557 0.91 เท่า บ่งบอกถึงฐานะของส่ วนผูถ้ ือหุ ้นที่มีมากกว่า
หนี้สินรวม ตลอดจนศักยภาพในการลงทุนเพิม่ ด้วยวิธีก่อหนี้
4. สภาพคลอง และความเพียงพอของเงินทุน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินรับจากการดําเนิ นงาน เงินทุนจากส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ และเงินกูจ้ ากธนาคารพาณิ ชย์ การกูย้ มื เงินเพื่อการบริ หารงานโครงการมักเป็ นการกูย้ มื ระยะสั้นถึงปานกลาง ในลักษณะ
Project Finance ซึ่ งปกติจะต้องมีหลักประกันเป็ นเงินฝากประจําคํ้าวงเงิน แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการดําเนิ นงานที่ดีข้ ึน
อย่างต่อเนื่อง และสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัดสามารถต่อรองยกเว้นเงื่อนไขเงิน
ฝากคํ้าประกันวงเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ บริ ษทั ฯ สามารถบริ หารจัดการบริ หารสภาพคล่องของกิจการได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีการจ่ายปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ น้ อย่างสมํ่าเสมอ สําหรับในปี 2557 บริ ษทั ฯ ยังได้รับเงินทุนจากการเริ่ ม
ใช้สิทธิ แปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามโครงการ ESOP-W2 ครั้งที่ 1-3 จํานวนรวม 28.98 ล้านบาทมาใช้ในการ
หมุนเวียนกิจการ รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 เป็ นดังนี้
หุ น้ ที่เกิดจากการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 - 3
9,565,897
หุน้
ราคาใช้สิทธิ
3.03 บาทต่อหุน้
เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ของ ESOP-W2 ครั้งที่ 1 - 3
28,984,667.91
บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว:
ทุนที่ออกและชําระแล้วก่อนการใช้สิทธิ ESOP-W2
ทุนที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพ ESOP-W2 ครั้งที่ 1 - 3
ทุนที่ออกและชําระแล้ว ณ วันที่ 7 มกราคม 2558ปัจจุบนั

408,293,386.50
4,782,948.50
413,076,335.00

บาท
บาท
บาท

รายจ่ายลงทุนของบริ ษทั ฯในปี 2557 ส่ วนใหญ่เป็ นการสร้างอาคารสํานักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับปริ มาณ
ของพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ และการลงทุนในเครื่ องจักรและยานพาหนะสําหรับขยายการดําเนินธุรกิจ
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
กระแสเงินสด
(เท่า)

เงินสดเพิ่มจากการดําเนินงาน
จากงบกระแสเงินสด
(ล้านบาท)

ปี

อัตราส่ วนสภาพคล่อง
(เท่า)

2557

1.72

0.61

593.05

2556

2.00

0.04

2555

1.41

n/a

45.58
(498.05)

จากอัตราส่ วนสภาพคล่องพบว่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี สภาพคล่องที่ ดี ทรั พย์สินหมุนเวียนมากกว่าหนี้ สิน
หมุนเวียน ในปี 2557 อัตราส่ วนสภาพคล่อง 1.72 เท่า ในขณะที่ปี 2556 เท่ากับ 2.00 เท่า อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงิน
สดในปี 2557 เท่ากับ 0.61 เท่า ในขณะที่ปี 2556 เท่ากับ 0.04 เท่า อัตราส่ วนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น 547.46 ล้านบาท จากปี 2556 จํานวน 45.58 ล้านบาท เป็ น 593.05 ล้านบาทในปี 2557 ส่ วน
ใหญ่เกิดจาก
1. บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรก่อนภาษีจากกิ จกรรมดําเนิ นการหลังปรั บกระทบรายการที่ ไม่เป็ นตัวเงิ น เพิ่มขึ้น จํานวน
124.57 ล้านบาท
2. บริ ษทั ฯ จ่ายเจ้าหนี้การค้า น้อยกว่าปี ก่อนจํานวน 253.01 ล้านบาท
3. บริ ษทั ฯ จ่ายชําระหนี้สินอื่นๆ น้อยกว่าปี ก่อนจํานวน 58.65 ล้านบาท
4. บริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจํานวน 127.97 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ จ่ายชําระภาษีเงินได้เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนจํานวน 48.23 ล้านบาท
วงจรหมุนของเงินสด
งบการเงินรวม
ระยะเวลารับ
ระยะเวลาชําระ
ชําระหนี้จาก
หนี้แก่เจ้าหนี้
ลูกหนี้

ปี

ระยะเวลาการ
ดํารงสิ นค้า

วงจรการหมุน
ของเงินสด

2557

7

63

43

27

2556

13

51

53

11

2555

4

34

33

5

ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีวงจรการหมุนของเงินสด ยาวกว่าปี 2556 จาก 11 วัน เป็ น 27 วัน เพิ่มขึ้น 16 วัน เกิดจาก
1. ระยะเวลาการดํารงสิ นค้าในปี 2557 เท่ากับ 7 วัน ลดลงจากปี 2556 ซึ่ งเท่ากับ 13 วัน เนื่ องจากในปี 2556 มี
ยอดคงเหลือของวัสดุก่อสร้างที่เตรี ยมไว้ใช้ในโครงการขนาดใหญ่เป็ นจํานวนมาก ซึ่ งได้มีการทยอยเบิกใช้
ในระหว่างปี แล้ว และ ณ สิ้ นปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้มีการสํารองสิ นค้าคงเหลือไว้ไม่มากเท่าปี ก่อน เนื่องจากอยู่
ในระยะเพิ่งเริ่ มต้นโครงการ
2. ระยะเวลารับชําระหนี้จากลูกหนี้ในปี 2557 เท่ากับ 63 วัน เพิ่มขึ้นจากในปี 2556 ซึ่ งเท่ากับ 51 วัน ส่ วนใหญ่
บริ ษทั ฯ ได้รับชําระหนี้เป็ นไปตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ได้รับจากลูกค้า
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3. ระยะเวลาการชําระหนี้ แก่เจ้าหนี้ ในปี 2557 เท่ากับ 43 วัน ลดลงจากปี 2556 ซึ่ งเท่ากับ 53 วัน บริ ษทั ฯได้จ่าย
ชําระหนี้ตามข้อตกลงที่มีให้กบั เจ้าหนี้ ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ
5. ภาระผูกพันดานหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
ได้เปิ ดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
6. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต
จากผลการดําเนินงานของ TRC Engineering LLC (“TRCE”) บริ ษทั ย่อยที่สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมานที่ขาดทุน
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2556 อย่างมีนยั สําคัญ จํานวน 46.78 ล้านบาท และ 85.51 ล้านบาทตามลําดับ และในปี
2557 มีการชะลอการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อยทั้งสองบริ ษทั ที่สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน เนื่องจากปัญหาด้านการจัดการ
ภายในประเทศโอมานส่ งผลให้มีการชะลอการเปิ ดประกวดราคางานรับเหมาก่อสร้าง ทําให้รายได้รวมปี 2557 ของทั้งสอง
บริ ษทั ลดลงเป็ นอย่างมาก ฝ่ ายจัดการได้พยายามลดต้นทุนในการดําเนินธุรกิจด้วยการลดทรัพยากร มีการโอนย้ายวิศวกรคน
ไทยกลับมาช่วยงานของบริ ษทั ฯ ขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยบริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญเงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื และ เงินทดรอง TRCE จํานวน 75.49 ล้านบาท ทั้งจํานวนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายจัดการยังมองเห็น
โอกาสการได้รับงานที่สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมานในอนาคต จึงจะยังคงการประกอบธุรกิจในโอมานอยู่
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ฯ ขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยแล้ว
(2) บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ให้มี ร ะบบการเปิ ดเผยข้อ มูล ที่ ดี เพื่ อ ให้แ น่ ใ จว่า บริ ษ ัท ฯ ได้เ ปิ ดเผยข้อ มู ล ในส่ ว นที่ เ ป็ น
สาระสําคัญของทั้งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุ มภายในที่ ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษทั ฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผูส้ อบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯแล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ นางพจนีย เผาสวัสดิ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่อของ นางพจนีย เผาสวัสดิ์ กํากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว
ข้างต้น”
ตําแหนง
ลายมือชื่อ
ชื่อ
1. นายสมัย ลี้สกุล

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

…………………………………

2. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

…………………………………

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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เอกสารแนบ 1
1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
นางไพจิตร รัตนานนท์
อายุ 59 ปี
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มอี าํ นาจลงนาม ทีอาร์ ซี
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนาม สหการวิศวกร
วันทีเ่ ข้ าเป็ นกรรมการบริษัทฯ

25 เมษายน 2548

คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุนที่ 48
การอบรม
- ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
- Director Certification Program (DCP) รุนที่ 142/2011
- Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 15/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 38/2005
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 5
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57

25.314% (208,236,316 หุน) ถือหุนโดยตรงและโดยออม
ผานบริษัท เคพีเค 1999 จํากัด ที่นางไพจิตรถือหุนอยูรอยละ 55

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

มารดานายภาสิต ลี้สกุล กรรมการ รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร และผูอํานวยการสายงานการตลาด

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
 2556-ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สหการวิศวกร จํากัด
 2551-ปจจุบัน
กรรมการ
TRC International Limited ประเทศฮองกง
 2548-ปจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2547-ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการ
บริษัท ไทยโตกุชูไก จํากัด
 2545-ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการ
บริษัท เคพีเค 1999 จํากัด
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รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
อายุ 51 ปี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ ซี
วันที่เข้ าเป็ นกรรมการบริษทั ฯ 25 เมษายน 2548
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ปริญญาเอก การเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา
ผูจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Manager: FRM)
ที่ไดรบั การรับรองจาก Global Association of Risk Professionals (GARP)
การอบรม
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
- Risk Management Committee (RMC) รุนที่ 10/2013
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุนที่ 11/2010
- Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 35/2005
0.048 (393,333 หุน )

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไมมี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
 2554-ปจจุบัน
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั สตารไมโครอิเล็กทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
 2553-ปจจุบัน
รองศาสตราจารย คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 2553-ปจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
 2552-ปจจุบัน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2551-ปจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เจตาแบค จํากัด
 2548-ปจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2551-2553
กรรมการ
สมาคมนักวิเคราะหลักทรัพย
 2550-2553
คณบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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พล.ต.อ.จรัมพร สุ ระมณี
อายุ 61 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ ยง ทีอาร์ ซี
วันที่เข้ าเป็ นกรรมการบริษทั ฯ 9 สิงหาคม 2550
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
- ปริญญาโท สาขาอาชญาวิทยา Eastern Kentucky University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร (รปบ. ตร.) โรงเรียนนายรอยตํารวจ
การอบรม
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
- Director Certification Program (DCP) รุนที่ 81/2006
- Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 51/2006
- Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 15/2006
0.077 (636,666 หุน)

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไมมี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
 2557-ปจจุบัน
ที่ปรึกษาผูบ ัญชาการตํารวจ (ดานนิติวิทยาศาสตร)
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
 2556-ปจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2555-ปจจุบัน
กรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2552-ปจจุบัน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2550-ปจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2556-2557
ที่ปรึกษา (สบ.10)
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
 2554-2556
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
 2553-2554
ผูบัญชาการ
สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
 2551-2553
จเรตํารวจ
สํานักงานจเรตํารวจ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายอรุณ จิรชวาลา
อายุ 61 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ ยง ทีอาร์ ซี
วันที่เข้ าเป็ นกรรมการบริษทั ฯ 18 มิถุนายน 2552
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร, Stanford University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร, Stanford University
- นักเรียนทุนเลาเรียนหลวง
การอบรม
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
- Director Certification Program (DCP) รุนที่ 88/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 34/2005
ไมมี

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไมมี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
 2557-ปจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2556-ปจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2555-ปจจุบัน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2552-ปจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2552-ปจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินคา จํากัด
 2551-ปจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
 2550-ปจจุบัน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
 2549-ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พลังโสภณ จํากัด
 2551-2557
ประธานกรรมการ
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

รศ. พิเศษ เสตเสถียร
อายุ 58 ปี
กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ ซี
วันทีเ่ ข้ าเป็ นกรรมการบริษัทฯ

25 เมษายน 2548

คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา
การอบรม
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
- Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 17/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 35/2005
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57

0.018 (150,000 หุน)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไมมี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
 2552-ปจจุบัน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2548-ปจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2553-2557
Executive Vice President, Banking Finance 1 and Capital Market Division
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
 2548-2556
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2534-2555
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยแลนดไอออนเวิคส จํากัด (มหาชน)
 2552-2553
Executive Vice President, Corporate Finance Law Division
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายสมัย ลีส้ กุล
อายุ 59 ปี
- กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ทีอาร์ ซี และสหการวิศวกร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ ยง
ประธานกรรมการจัดการ ทีอาร์ ซี
วันที่เข้ าเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
9 พฤษภาคม 2550
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร-อุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ.รุน ที่ 46
การอบรม
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุนที่ 18/2012
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 64/2007
- สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย: หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย รุน 5 (TEPCoT 5)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตรผูบริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุนที่ 7)
- สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร: หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุนที่ 1)
0.670 (5,512,840 หุน)
บิดานายภาสิต ลีส้ กุล กรรมการ รองประธานเจาหนาที่
บริหาร และผูอ ํานวยการสายงานการตลาด

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
 2556-ปจจุบัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการจัดการ
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2554-ปจจุบัน
กรรมการ
TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลตานโอมาน
 2553-ปจจุบัน
กรรมการ
TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลตานโอมาน
 2552-ปจจุบัน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2551-ปจจุบัน
กรรมการ
TRC International Limited ประเทศฮองกง และ TRC Investment Limited สาธารณรัฐเมอริเชียส
 2550-ปจจุบัน
กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จํากัด
 2557
ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณียดสิ ทริบิวชัน่ จํากัด
 2555-2557
รองประธานกรรมการบริษทั ไปรษณียไทย จํากัด
 2545-2556
เลขาธิการสหพันธธุรกิจบริหารออกแบบและกอสรางแหงประเทศไทย
 2549-2553
กรรมการ บริษัท ราชเพลิน จํากัด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์
อายุ 53 ปี
- กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม ทีอาร์ ซีและสหการวิศวกร
- กรรมการจัดการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ ยง และรองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ทีอาร์ ซี
- กรรมการผู้จัดการ สหการวิศวกร
วันที่เข้ าเป็ นกรรมการบริษทั ฯ 9 สิงหาคม 2550
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรม
- ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย: CG Forum รุนที่ 3/2557
- ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
- Risk Management Committee Program (RMP) รุนที่ 4/2014
- Director Certification Program (DCP) รุนที่ 151/2011
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุนที่ 9/2009
- Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 64/2007
- ผานการอบรมจากคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองคกร” รุนที่ 3/2557
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57

0.018 (150,000 หุน )

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไมมี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
 2556-ปจจุบัน
- รองประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจดั การ
บริษทั สหการวิศวกร จํากัด
- กรรมการอิสระ
บริษทั อควา คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 2555-ปจจุบัน
กรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2554-ปจจุบัน
กรรมการ
TRC Engineering LLC และ TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลตานโอมาน
 2550-ปจจุบัน
กรรมการ และกรรมการจัดการ
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2549-ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สหการวิศวกร จํากัด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายภาสิ ต ลีส้ กุล
อายุ 31 ปี
- กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนาม กรรมการจัดการ รองประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
และผู้อาํ นวยการสายงานการตลาด ทีอาร์ ซี
- กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนาม สหการวิศวกร
วันทีเ่ ข้ าเป็ นกรรมการบริษัทฯ

21 มีนาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ-การเงิน McCallum Graduate School of Business, Bentley University สหรัฐอเมริกา
การอบรม
- คณะตํารวจศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ: โครงการนักบริหารยุคใหมเพื่องานพิทักษสันติราษฎร รุนที่ 1
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 105/2013
- สถาบันพระปกเกลา: หลักสูตรประกาศนียบัตรผูนํายุคใหมในระบอบประชาธิปไตย รุนที่ 2
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุนที่ 7
- NIDA-Wharton: หลักสูตร NIDA Executive Leadership Program รุนที่ 5
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57

0.018 (150,000 หุน)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรนายสมัย ลี้สกุล กรรมการ และประธานเจาหนาที่
บริหาร และนางไพจิตร รัตนานนท ประธานกรรมการ

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
 2557-ปจจุบัน
กรรมการ
ชมรมนักลงทุนสัมพันธแหงประเทศไทย
 2556-ปจจุบัน
กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2555-ปจจุบัน
- ผูอํานวยการสายงานการตลาด
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท สหการวิศวกร จํากัด
 2554-ปจจุบัน
กรรมการจัดการ
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2553-2555
รักษาการผูอํานวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายศักดา ตันติวฒ
ั นกูล
อายุ 57 ปี
กรรมการจัดการ และผู้อาํ นวยการสายงานปฏิบัติการงานวางระบบท่ อ ทีอาร์ ซี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร-โยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57

ไมมี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไมมี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
 2556-ปจจุบัน
ผูอํานวยการสายงานปฏิบัติการงานวางระบบทอ
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2548-ปจจุบัน
กรรมการจัดการ
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2542-2556
ผูชวยผูอํานวยการสายงานปฏิบัติการ
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายเชวง รีศรีกติ ต์
อายุ 56 ปี
- กรรมการจัดการ และผู้อาํ นวยการสายงานปฏิบัตกิ ารงานก่ อสร้ างโรงงานปิ โตรเคมี
และระบบการผลิต ทีอาร์ ซี
- กรรมการ สหการวิศวกร
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร-เครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57

0.011 (90,000 หุน)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไมมี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
 2556-ปจจุบัน
ผูอํานวยการสายงานปฏิบัติการงานกอสรางโรงงานปโตรเมีและระบบการผลิต
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2552-ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สหการวิศวกร จํากัด
 2548-ปจจุบัน
กรรมการจัดการ
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2542-2556
ผูชวยผูอํานวยการสายงานปฏิบัติการ
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายชยุต วัฒกภาคย์
อายุ 49 ปี
ผู้อาํ นวยการสายงานบริหารองค์ กร ทีอาร์ ซี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
การอบรม
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร Risk Management
Committee Program (RMP) รุนที่ 2/2013
- ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณฯ: หลักสูตรพัฒนาภาวะผูนํา รุนที่ 1/2013
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57

ไมมี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไมมี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 2557 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานบริหารองคกร
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2555 - 2557
ผูตรวจสอบภายในชํานาญการอาวุโส
องคการกระจายเสียง และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ThaiPBS)
 2553 - 2555
หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ
 2552 - 2553
ผูจัดการฝายบัญชี และการเงิน
บริษัท เซอรา ซี-เคียว จํากัด
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นางสาวอุ่นเรือน สุ จริตธรรม
อายุ 47 ปี
ผู้จัดการฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสั มพันธ์ และเลขานุการบริษัท ทีอาร์ ซี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
การอบรม
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักสูตร Director Accreditation Program รุนที่
112/2014
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุนที่ 15/2007
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 11/2005
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57

0.015 (125,000 หุน)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไมมี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
 2556-ปจจุบัน
- ผูจัดการฝายการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ จํากัด (มหาชน)
 2550-ปจจุบัน
เลขานุการบริษัท
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 2547-2556
ผูจัดการฝายการเงินองคกร
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นางสาวเรวดี อาจหาญ
อายุ 46 ปี
ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี ทีอาร์ ซี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การจัดการ มหาวิทยาลัย อีสเทอรนเอเชีย
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57

0.007 (55,000 หุน)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไมมี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
 2543-ปจจุบัน
ผูจัดการฝายบัญชี
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น 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. หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และรายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั
- หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้
2. จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่ งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ย ตาม
มาตร 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับ
รายงานนั้น
3. ดําเนินการอื่นๆ ตาที่คณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริ ษทั ยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ดังนี้
1. ให้ ค าํ แนะนํา ด้า นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และข้อ พึ ง ปฏิ บ ัติ ด้า นการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การของ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบริ ษทั เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และดูแลการเปิ ดเผยข้อมูล และ
รายงานสารสนเทศต่อสาธารณชนให้ถตู อ้ งครบถ้วนตามกฎหมาย
4. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาํ แนะนําแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

3. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทยอย

บริษัทฯ

กรรมการและผูบริหาร
ของบริษัทฯ

1. นางไพจิตร รัตนานนท์

X, 

2. พล.ต.อ.จรัมพร สุ ระมณี

/, A

3. นายอรุ ณ จิรชวาลา

/, A

4. รศ.พิเศษ เสตเสถียร

/

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
6. นายสมัย ลี้สกุล

///, , M

8. นายภาสิ ต ลี้สกุล

///, , M

9. นายศักดา ตันติวฒั นกูล

///, M

10. นายเชวง รี ศรี กิตต์

///, M

11. นายชยุต วัฒกภาคย์

M

12. นางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม

M

13. นางสาวเรวดี อาจหาญ

M

X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
M = ผูบ้ ริ หาร





X, XXX,
, M
/, //, ///,
, M



TRC
Investment
Limited
สาธารณรัฐ
เมอริเชียส

TRC
Engineering
LLC
สาธารณรัฐ
สุลตาน
โอมาน

TRC
Middle
East LLC
สาธารณรัฐ
สุลตาน
โอมาน



X, 

X, 

, M

M

XX, /
XXX, ,
M

7. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์

บจก.
สหการ
วิศวกร

TRC
International
Limited
ประเทศ
ฮองกง

///, , M
/, ///, M

XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ
// = กรรมการผูจ้ ดั การ
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่มีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ)
ชื่อกรรมการและผูบริหาร

(เฉพาะบริษัทยอยที่มีผลการดําเนินงาน

TRC Engineering
TRC Middle East
บจก. สหการวิศวกร
LLC
LLC
(Sultanate of Oman) (Sultanate of Oman)
X, XXX, , M
X, 
X, 

1. นายสมัย ลี้สกุล
2. นางไพจิตร รัตนานนท์

3. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
//, ///, , M
, M
M
4. นายภาสิ ต ลี้สกุล
///, , M
5. นายเชวง รี ศรี กิตต์
/,///, M
6. Mr. Kamal Macki
/
/
X = ประธานกรรมการ XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ XXX = ประธานกรรมการบริ หาร A = กรรมการตรวจสอบ
/ = กรรมการ
// = กรรมการผูจ้ ดั การ
/// = กรรมการบริ หาร
 = กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
M = ผูบ้ ริ หาร
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 ได้แต่งตั้งนางสาวศริ นทร์ทิพย์
เหล่ามหาเมฆ ผูซ้ ่ ึ งได้รับวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี ทางด้านการบัญชี สาขาต้นทุน และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้าน
การตรวจสอบภายในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนมาร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ เป็ นเวลา 10 ปี
พร้อมทั้งมีประสบการณ์การทํางานในต่างประเทศ โดยมีประวัติการฝึ กอบรมกับสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย ดังนี้
- ปี 2550: หลักสูตร “Risk Based Audit”
- ปี 2551: หลักสูตร “Operation Auditing”
- ปี 2551: หลักสูตรประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในประเทศไทย
- ปี 2554: หลักสูตร “Consulting: Activities, Skills & Attitudes”
- ปี 2554: หลักสูตร “Creative Problem-Solving Techniques for Auditors”
จึ ง เห็ น ว่ามี ค วามเหมาะสมที่ จ ะให้ดาํ รงตํา แหน่ งหัว หน้า งานตรวจสอบภายในของบริ ษ ัท ฯ และเลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในของ
บริ ษทั ฯ จะต้องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้การทํางานตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
พิจารณาว่าจ้าง “บริ ษทั เอล บิสซิ เนส แอไวเซอร์ รี่ จํากัด” มาเป็ นผูต้ รวจสอบภายในสําหรับปี 2558 โดยนางสาวศริ นทร์
ทิพย์ เหล่ามหาเมฆ ยังคงดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเช่นเดิม
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ 5
อื่นๆ
-ไม่มี-
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