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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้น 1 ล้านบาท เพื่อ
ให้บริ การด้านงานรับเหมาก่อสร้าง และวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรมให้กบั บริ ษทั ต่างๆ ใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี บริ ษทั ฯ ได้ขยายฐานเงินทุน และการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั ฯ เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 และย้ายเข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
วันที่ 23 เมษายน 2556 ในหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ภายใต้กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง และตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2557
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ มาอยูใ่ นหมวดธุรกิจบริ การรับเหมาก่อสร้าง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 6/2557 เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557)
 วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างที่ครบวงจร (Total Solution in Energy and Infrastructure) ใน
อุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
 พันธกิจ
1. ดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้บริ การครบวงจรในลักษณะ EPC (Engineering, Procurement and Construction)
ในงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งนํ้ามัน และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ตลอดจนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
2. ดําเนิ นงานภายใต้หลักธรรมภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม สังคมและชุมชน เพื่อการ
เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน และมัน่ คง
3. ส่ งมอบงานที่มีคุณภาพโดยคํานึ งถึงความปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่
ลูกค้า
4. พัฒนาการลงทุนในธุรกิจพลังงานและปิ โตรเคมี
 เป้าหมาย
1. ตั้งเป้ ายอดขายเติบโตร้อยละ 20 ต่อปี เป้ าหมายคือ มียอดขายรวม 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2562 (งบการเงินรวม)
2. พัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องไม่ต่าํ กว่า 4 โครงการ ภายในปี 2562
3. ได้รับรางวัลมาตรฐาน TQC แห่งชาติ (Total Quality Control) ภายในปี 2562
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2. การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการพัฒนาการด้านการขยายธุรกิจ และได้รับเหมางานโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
2548

2549

2550

 บริ ษทั ฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สาํ คัญได้แก่ การได้รับโครงการแรกในหน่วยธุรกิจรับเหมา
ติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี คือ โครงการ WS Recovery Boiler
Project มูลค่า 515 ล้านบาท จากบริ ษทั ไทยอินเซอร์ เนอเรท จํากัด ซึ่งเป็ นโครงการก่อสร้างโรงงานและ
ติดตั้งอุปกรณ์เตาเผาสารละลายด่างที่เกิดจากกระบวนการผลิตไซโคลเฮกซาโนนเพื่อการผลิตไอนํ้า และ
การเข้าร่ ว มในโครงการท่ อก๊ า ซธรรมชาติ ว งั น้อย-แก่ ง คอย จากบริ ษทั ปตท. จํา กัด (มหาชน) มู ลค่ า
โครงการ 2,100 ล้านบาท ดําเนินโครงการโดยกิจการร่ วมค้า CPP-TRC Joint Venture ภายใต้ความร่ วมมือ
ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ไชน่า ปิ โตรเลียม ไพพ์ไลน์ บูโร (China Petroleum Pipeline Bureau: CPP)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไชน่ า ปิ โตรเลียม คอร์ ปอเรชัน่ (China National Petroleum Corporation:
CNPC) อันเป็ นกลุ่มบริ ษทั พลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยบริ ษทั ฯ รับเหมาช่วงงานต่อจากกิจการ
ร่ วมค้ามูลค่างาน 269.35 ล้านบาท
 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ บริ ษทั ฯ ได้เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2548 ด้วยการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กบั ประชาชนทัว่ ไปจํานวน 30 ล้านหุน้ ในราคาเสนอ
ขายหุน้ ละ 1.70 บาท ทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้วหลังการเสนอขายหุน้ 150,000,000 บาท
 บริ ษทั ฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างงานวางท่อก๊าซธรรมชาติขา้ มจังหวัด หรื อ Cross Country Pipeline
โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติที่จงั หวัดสงขลา (Songkhla Transmission Pipeline Project) มูลค่างาน 540
ล้านบาท และได้รับโครงการก่อสร้างระบบส่ งนํ้าฝั่งขวา สัญญาที่ 2 โครงการประแสร์จากบริ ษทั สหการ
วิศวกร จํากัด (เจ้าของโครงการคือกรมชลประทาน) มูลค่างาน 140 ล้านบาท
 บริ ษทั ฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สําคัญได้แก่ โครงการส่ วนต่อขยายท่อของกลุ่มบริ ษทั ใน
เครื อซี เมนต์ไทย (CCC Interconnecting Pipeline Project) มูลค่างาน 357 ล้านบาท โครงการก่อสร้าง
ระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ สํา หรั บ กลุ่ ม โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ต้ ัง อยู่ใ นนิ ค มอุ ต สาหกรรม นวนคร
บางปะอิน ของบริ ษทั ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด มูลค่างาน 157 ล้านบาท และโครงการสร้าง
ศูนย์ไบโอดีเซลบางปะอิน ของบริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด มูลค่างาน 757 ล้านบาท (เริ่ มก่อสร้างปี
2551)
 บริ ษทั ฯ มีการเพิ่มทุนจํานวน 106,666,615 หุน้ ทําให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นจาก 150,000,000
บาท เป็ น 256,666,615 บาท วัตถุประสงค์เพื่อแลกหุน้ เพิ่มทุนใหม่กบั หุน้ ของ บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
ทําให้บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็ นต้นมา จากการ
ผนึ กกําลังดังกล่าว ช่วยเสริ มศักยภาพในการดําเนิ นธุ รกิจ และการแข่งขันของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างมาก และ
เป็ นการขยายขอบเขตของบริ ษทั ฯ ในการเข้าร่ วมประมูลงานและรับงานของหน่วยงานราชการได้เพิ่มขึ้น
 หลังจากการได้มาซึ่ งบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งหน่ วยธุ รกิจใหม่ ภายใต้ชื่อ “สายงาน
พัฒนาโครงการและการลงทุน” (Project Development and Investment) เพื่อการพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่ ซึ่ งเดิ มอยู่ภายใต้ก ารศึ กษาความเป็ นไปได้ของสหการวิศวกร ซึ่ งจะช่ วยขยายลักษณะการ
ประกอบธุ รกิ จ และเป็ นการเสริ มโอกาส และศักยภาพในการหารายได้ที่ต่อเนื่ องของบริ ษทั ฯ ต่อไปใน
อนาคต
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 ภายใต้การทํางานของหน่วยธุรกิจใหม่ บริ ษทั ฯ ได้ร่วมลงทุนในบริ ษทั ราชเพลิน จํากัด ร่ วมกับพันธมิตรอีก
2 ราย คือ ซี แลน คอร์ ปอเรชัน่ เอสดีเอ็น บีเอสดี (Zelan Corporation Sdn Bhd) ที่ประเทศมาเลเซี ย และ
บริ ษทั มณี ยา เรี ยลตี้ จํากัด ในสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 35:35:30 ตามลําดับ ทําให้ได้มาซึ่ งราชเพลินเป็ น
บริ ษ ัทร่ วม โดยราชเพลิ น เป็ นบริ ษ ทั ที่ ได้รั บ สิ ทธิ การเช่ าที่ ดิ นระยะยาวจากสํานักงานทรั พย์สินส่ ว น
พระมหากษัตริ ย ์ สําหรับที่ดินเนื้ อที่ประมาณ 6 ไร่ บนถนนราชดําริ ติดกับโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ
เพือ่ พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ขนาดใหญ่
 บริ ษทั ฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สาํ คัญจํานวน 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการมาลีบูเขาเต่าจากบริ ษทั เอ็มทะเล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั มณี ยา กรุ๊ ป
จํากัด กับกลุ่ม มาลีนนท์ มูลค่าโครงการโดยรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยสหการวิศวกรได้รับ
งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม มูลค่างาน 372 ล้านบาท
2. โครงการ Reformer Complex II Project-H2 Line จากบริ ษทั ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลัน่ 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 งก๊าซเข้าสถานีบริ การเอ็นจีวี จากบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน 242 ล้านบาท
(รวม 14 สถานี)
6. โครงการก่อสร้ างระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มโรงงานในอุตสาหกรรมบางปะอิน ที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา จากบริ ษทั ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด มูลค่างาน 131 ล้านบาท
นอกจากงานรับเหมาภายในประเทศไทย บริ ษทั ฯ เริ่ มแสวงหาโอกาสในการขยายงานในต่างประเทศ โดย
ได้รับงาน 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 สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่า
 บริ ษทั ฯ มีการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ ง คือ TRC Investment Limited ที่สาธารณรั ฐ
เมอริ เชียส และ TRC International Limited ที่เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือ
หุน้ ทั้งหมดโดย TRC Investment Limited โดย TRC International Limited ได้เข้าไปลงทุนหุน้ เพิ่มทุนของ
บริ ษทั ราชเพลิน จํากัด ทําให้สัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ฯ และ TRC International Limited ในบริ ษทั
ราชเพลิน จํากัด เป็ นร้อยละ 0.32 และ 34.68 ตามลําดับ
 บริ ษทั ฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 73,333,319 บาท เพื่อการจ่ายหุ ้นปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น และ
จํานวน 7,700,000 บาท เพื่อรองรับโครงการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้ สามัญที่เสนอขาย
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ที่ได้จดั สรรจริ งเมื่อวันที่ 7
สิ งหาคม 2552 และเริ่ มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 30 กันยายน 2553
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 337,699,934 บาท และทุนที่ชาํ ระแล้ว
329,999,589 บาท
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

 บริ ษทั ฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สาํ คัญจํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการระบบท่อส่ งก๊าซเพื่อต่อขยายระบบท่อหิ นกอง ระยะที่ 2 จากบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
มูลค่างาน 267 ล้านบาท
2. EPC and Commissioning of the Revamp Onshore Compressor Station No.1 Project จากบริ ษทั
ปตท. จํากัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ 13.12 ล้านเหรี ยญยูโร และ 433.8 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้
ร่ วมกับ Siemen Ltd. และ Siemens Pte. Ltd. ในลักษณะ Consortium มูลค่างานของบริ ษทั ฯ 252
ล้านบาท
3. โครงการก่อสร้างอาคารสถานี ควบคุมแรงดันและวัดปริ มาณก๊าซธรรมชาติ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
จากบริ ษทั ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด มูลค่าโครงการ 130 ล้านบาท
 บริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จในการขยายงานในสาธารณรั ฐสุ ลต่านโอมาน โดยได้รับงานก่อสร้ างท่ อ
ขนส่ งนํ้ามันจากบ่อขุดเจาะนํ้ามัน 72 จุด ไปสู่ Rima Refinery Production Center ชื่ อโครงการ
Construction of Flow Line Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC มูลค่าโครงการ 9.96
ล้านโอมานเรี ยล ระยะเวลาสัญญา 3 ปี (พฤษภาคม 2552 - เมษายน 2555) ซึ่ งดําเนิ นโครงการโดยบริ ษทั
ย่อยชื่อ TRC Middle East LLC (ชื่อเดิมคือ TRC & Al-Ghalbi LLC) ซึ่ ง TRC International Limited ถือ
หุน้ ร้อยละ 60 ร่ วมกับพันธมิตรโอมาน
 บริ ษทั ฯ และ TRC International Limited ขายหุน้ ที่ถือทั้งหมดในบริ ษทั ราชเพลิน จํากัด ให้กบั บริ ษทั
มณี ยา เรี ยลตี้ จํากัด มูลค่าขายรวม 57 ล้านบาท ได้รับรู ้ กาํ ไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
จํานวน 59 ล้านบาท (รวมรายการกลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในราชเพลิน 21 ล้านบาท)
 บริ ษทั ฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สาํ คัญได้แก่ โครงการสัญญาก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ เพื่อ
เชื่อมต่อระหว่างท่อก๊าซหลักของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ไปยังท่อก๊าซของโครงการโรงไฟฟ้ าขนาด
เล็กของกลุ่มบริ ษทั กัลฟ์ เจพี จํากัด (Gas Pipeline Construction Work for Gulf JP’s SPP Projects) จํานวน
7 โครงการ คิดเป็ นมูลค่างาน 831 ล้านบาท และ 4.75 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเริ่ มทยอยใช้สิทธิ แปลงสภาพ ESOP-W1 ครั้งที่ 1 และ 2 หุน้ เพิ่มทุนที่
เกิดจากการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 รวม 668,500 หุน้ ทําให้บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
จํานวน 337,699,934 บาท และทุนที่ชาํ ระแล้ว 330,668,089 บาท
 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สาํ คัญจํานวน 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการของกลุ่มบริ ษทั กัลฟ์ เจพี จํากัด นอกจากการดําเนิ นการโครงการสัญญาก่อสร้างท่อก๊าซ
ธรรมชาติ เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อก๊าซหลักของปตท. ไปยังโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก
หรื อ SPP ต่อเนื่องจากปี ก่อนแล้ว ในปี นี้บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มโครงการก่อสร้างวางท่อก๊าซไปยังโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ หรื อ IPP มูลค่างาน 1,185 ล้านบาท และ 16.345 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
2. โครงการ PTTAR-IRPC Multiproduct Pipeline จากบริ ษทั ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน
733 ล้านบาท
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
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4. บริ ษ ทั สหการวิ ศวกร จํากัด ได้รับงานโครงการรั บเหมาก่ อสร้ างโรงงานผลิ ตเอทานอล กําลังผลิ ต
400,000 ลิตรต่อวัน ในส่ วนงานก่อสร้างนอกเหนื อจากกระบวนการผลิต (Plant Outside Battery
Limit: OSBL) มูลค่างาน 2,134 ล้านบาท จากบริ ษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่
บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไทยออยล์ เอทานอล จํากัดเข้าไปร่ วมลงทุน
จากความสําเร็ จในการดําเนินงานของ TRC Middle East LLC บริ ษทั ย่อยในสาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน
ทําให้บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ จึงได้ก่อตั้งบริ ษทั ย่อยอีก 1 แห่งใน
สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน ชื่อ TRC Engineering LLC โดย TRC International Limited ถือหุน้ ร้อยละ 70
TRC Engineering LLC ได้รับงานในปี 2554 รวม 3 โครงการ รวมมูลค่างาน 2.9 ล้านโอมานเรี ยล หรื อ
ประมาณ 232 ล้านบาท ซึ่งหนึ่งในสามโครงการคือ โครงการของ PTTEP Oman Co., Ltd. ซึ่งเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) ที่ดาํ เนินการในสาธารณรัฐสุ ลต่าน
โอมาน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้ท ยอยใช้สิทธิ แ ปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญ
(ESOP-W1) รายไตรมาส ตามโครงการ ESOP ต่อเนื่องจากปี ก่อน จํานวนหุน้ เพิ่มทุนที่เกิดการใช้สิทธิ ครั้ง
ที่ 2-5 รวม 2,890,250 หุน้ ทําให้บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 337,699,934
บาท และทุนที่ชาํ ระแล้ว 333,558,339 บาท
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สาํ คัญจํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ ได้รับงานโครงการออกแบบ จัดหาและก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติ เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว
ระยะทาง 21 กิ โลเมตร สถานี ควบคุ มก๊ าซ สถานี ควบคุ มและวัดปริ มาณก๊ าซ เพื่อจ่ ายก๊ าซให้แก่
โรงงานผลิตไฟฟ้ าอุทยั ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ (GUT Gas Pipeline Project)
จากบริ ษทั กัลฟ์ เจพี ยูที จํากัด คิดเป็ นมูลค่างาน 1,547 ล้านบาท
2. บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ได้รับงานเหมาก่อสร้ างโครงการอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก โครงสร้าง
เหล็กและระบบสาธารณูปโภค หรื อ Civil works for ABS VI/Green ABS Expansion Project จาก
บริ ษทั ไทย เอบีเอส จํากัด มูลค่างาน 280 ล้านบาท
3. TRC Middle East LLC บริ ษทั ย่อยที่สาธารณรั ฐโอมานได้รับการต่ออายุสัญญาสําหรับงาน
Construciton of Flow Line Rima Satelites Small Fields อายุสัญญาเดิม 3 ปี ไปอีก 1 ปี + 1 ปี มูลค่า
งานส่วนต่อสัญญา 2 ปี รวม 4.8 ล้านโอมานเรี ยล
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ แบบมอบอํานาจ
ทัว่ ไป จากเดิมจํานวน 337,699,934 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 471,502,434 บาท โดยการออก
หุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 133,802,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เป็ นวันสิ้ นสุ ดโครงการ ESOP-W1 ของบริ ษทั ฯ ที่ทยอยใช้สิทธิทุกวันที่ 30 ของ
ทุกสิ้ นไตรมาส เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 30 กันยายน 2553 รวมการใช้สิทธิ ท้ งั หมด 9 ครั้ง สรุ ปมีผใู ้ ช้สิทธิ แปลง
สภาพทั้งโครงการทั้งหมด 6,586,000 หน่วย เกิดหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพ ESOP
Warrants ทั้งหมด 6,586,000 หุ ้น ทําให้บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน
471,502,434 บาท และทุนที่ชาํ ระแล้ว 336,585,589 บาท
TRC International Limited บริ ษทั ย่อย ซื้ อหุน้ บริ ษทั อาเซี ยนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) จํานวน 500,000
หุน้ ในราคาหุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 50,000,000 บาท
ส่วนที่ 1 - หน้า 5

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558

2556

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สาํ คัญจํานวน 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิ ต มูลค่างาน 834.01 ล้านบาท และ 7.55
ล้านเหรี ยญสหรัฐ จากบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
2. โครงการวางท่ อ ก๊ าซธรรมชาติ ส ระบุ รี -นครราชสี ม า ภายใต้ก ารดํา เนิ น งานของกิ จ การร่ ว มค้า
ซิ โ นเปค-ที อาร์ ซี (บริ ษทั ซิ โ นเปค อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล ปิ โตรเลี ย ม เซอร์ วิ ส คอร์ ป อเรชั่น จาก
ประเทศจี น ) สั ด ส่ ว นการลงทุ น ประมาณร้ อ ยละ 70 โดยบริ ษ ัท ซิ โ นเปค อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล
ปิ โตรเลียม เซอร์ วิส คอร์ปอเรชัน่ จากประเทศจีน และร้อยละ 30 โดยบริ ษทั ฯ) มูลค่างาน 4,433.65
ล้านบาท และ103.45 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จากบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
3. บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ได้รับงานรับเหมาก่อสร้าง 3 โครงการดังนี้
- งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 8 และโครงการก่อสร้ างอาคาร
ห้องปฏิบตั ิการพลังงานประยุกต์ จากบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน 206.70 ล้านบาท
และ 275 ล้านบาท ตามลําดับ
- งานก่ อสร้ างถนน สะพานข้ามคลองชลประทานที่ 26 และระบบระบายนํ้าเฟส 1 โครงการ
TPARK Wang Noi2 จากบริ ษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด มูลค่างาน 163.61 ล้านบาท
- งานจ้า งเหมาก่ อ สร้ า งโครงสร้ า ง สถาปั ต ย์ และงานสุ ข าภิ บ าล อาคารเก็บ สิ น ค้า อาคาร 9
(ศรี ราชา) เฟส 2 จากบริ ษทั อลูคอน จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน 93.48 ล้านบาท
4. TRC Engineering LLC ได้รับงาน Front End Engineering and Design (FEED) for SR-WWTP Odor
Abatement Project จาก Oman Refinery and Petrochemical Industry Company มูลค่างาน 350,000
โอมานเรี ยล ภายใต้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 มีมติที่สาํ คัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ต่อกรรมการและ/หรื อพนักงานครั้ งที่ 2 (ESOPW2) ดังนี้
- อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญ จากหุน้ ละ 1 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท
- ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป และลดทุนจดทะเบียนที่สํารองไว้สาํ หรับการ
เพิม่ ทุนดังกล่าว และทุนที่สาํ รองสําหรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1
- อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 336,585,589 บาท เป็ น 425,514,868.50 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญ
177,858,559 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ น้ ปั นผล การใช้สิทธิ แปลงสภาพ
ESOP-W2 และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิม
 บริ ษทั ฯ ออกหุน้ ปั นผลจํานวน 112,146,533 หุน้ ได้รับชําระค่าหุน้ จากการเสนอขายหุน้ สามัญต่อผูถ้ ือหุ ้น
เดิมจํานวน 31,269,062 หุ น้ ในราคาหุน้ ละ 2.50 บาท คิดเป็ นเงิน 78,172,655 บาท ทําให้ ณ สิ้ นปี 2556
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 425,514,868.50 บาท และทุนที่ชาํ ระแล้ว 408,293,386.50 บาท
 เดื อนเมษายน 2556 บริ ษทั ฯ ย้ายจากตลาดหลักทรั พย์ เอ็มเอไอ ไปเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เดือนพฤศจิกายน 2556 บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2013 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่ งเป็ นรางวัลที่มอบให้แก่บริ ษทั จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการ
ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และบริ ษทั ฯ ยังได้รับรางวัลดีเด่น บริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้านผลการดําเนินงาน และนายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้รับรางวัล
ผูบ้ ริ หารสูงสุดดีเด่น ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด จัดตั้งบริ ษทั ย่อยในนาม “บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอสเคเค จํากัด” ร่ วมกับบริ ษทั
คูโด คองยุง จํากัดพันธมิตรจากประเทศเกาหลี สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 90 ต่อ 10 ตามลําดับ เพื่อเข้าร่ วม
ประมูลงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สาํ คัญจํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลแห่งใหม่ กําลังการผลิต 450 ตันต่อวัน จากบริ ษทั
บางจากไบโอฟูเอล จํากัด มูลค่างาน 1,200 ล้านบาท
2. โครงการก่อสร้างติดตั้งเตาเผา Waste Gas ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ จังหวัดสงขลา จากบริ ษทั
ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด มูลค่างาน 519,000,000 บาท และ 11,330,000 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา หรื อมูลค่างานรวมประมาณ 890 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศกร จํากัด ย้ายสํานักงานใหญ่มาตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอยสุ ขาภิบาล 5 ซอย 32
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เป็ นอาคาร 6 ชั้น ที่ต้ งั อยูบ่ นที่ดิน
เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา ซึ่งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ฯ
TRC International Limited ซื้ อหุน้ TRC Middle East LLC เพิม่ เติม ทําให้สัดส่ วนการถือหุน้ เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 60 เป็ นร้อยละ 70
เดือนตุลาคม 2557 มีการปิ ดบริ ษทั และชําระบัญชีบริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอสเคเค จํากัด เนื่องจากยังไม่ได้มี
การดําเนินธุรกิจใดๆ นับแต่มีการจัดตั้ง จึงปิ ดกิจการเพือ่ ลดค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้เริ่ มทยอยใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 1-3
จํานวนหุน้ เพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 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
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สาํ คัญจํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ ได้รับงานโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project (PLLEP):
28” Recoating Section (RC-400) จากบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน 3,725 ล้านบาท
2. บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ได้รับงานรับเหมาก่อสร้าง 2 โครงการดังนี้
- โครงการก่อสร้างถนนศรี นคริ นทร์ - ร่ มเกล้า ช่วงที่ 1 จากกรุ งเทพมหานคร มูลค่างาน 885.7
ล้านบาท
- โครงการรับเหมาก่อสร้างปรับปรุ งขยายการประปาส่ วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 จากการประปาส่วนภูมิภาค มูลค่างาน 858 ล้านบาท
- งานจัดหา ติ ดตั้ง ทดสอบระบบเครื่ องจักรและอุปกรณ์ การผลิ ตบุ หรี่ ด้านกระบวนการผลิ ต
ยาเส้นพอง (M-01/2) จากโรงงานยาสู บ กระทรวงการคลัง มูลค่างาน 837.07 ล้านบาท (หรื อ
15,476,635.11 ยูโร)
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 มีมติที่สาํ คัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอ
ขายหุน้ กู้ และการปรับสิ ทธิ ESOP-W2 ดังนี้
- อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญ จากเดิมหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.125 บาท
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- อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูโ้ ดยเฉพาะเจาะจงจํานวนไม่เกิน 500 ล้านบาท
- อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ ห้แก่บุคคลในวงจํากัดจํานวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
- อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจากเดิ มจํานวน 425,514,868.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน
423,741,039 บาท
- อนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัดแบบมอบอํานาจทัว่ ไป
จํานวนไม่เกิน 330,461,068 หุน้
- อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 231,617,893.25 บาท จากเดิมจํานวน 423,741,039 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนจํานวน 655,358,932.25 บาท
- อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,852,943,146 หุน้ เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่ออกให้กบั บุคคลในวงจํากัด รวมถึงบุคคลที่ได้จองซื้ อหุ ้นกู้ การจ่ายหุ ้นปั นผล และการปรับ
สิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W2
เดือนพฤษภาคม 2558 บริ ษทั ฯ ดําเนินการเกี่ยวกับหุน้ สามัญดังนี้
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญจากเดิมหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.125 บาท
- ลดทุนจดทะเบียนเป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 423,741,039 บาท
- เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 655,358,932.25 บาท
- ออกหุน้ ปันผลจํานวน 830,537,602 หุน้
เดือนกรกฎาคม 2558
- ออกหุน้ กูใ้ ห้กบั บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ล้านบาท หุน้ กูม้ ีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4.68 ต่อปี การจ่ายชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
- เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน 330,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 2.20 บาท ให้กบั บุคคลในวงจํากัดจํานวน 16
ราย และได้รับเงินค่าหุน้ เพิม่ ทุนสุทธิจาํ นวน 713.09 ล้านบาท
เดือนพฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2015 จํานวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริ ษทั
จดทะเบียนด้านผลการดําเนินงานดีเด่น และรางวัลบริ ษทั จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
ในระหว่างปี 2558 มีการลงทุนเพิ่มเติมในหุ ้นสามัญของบริ ษทั อาเซี ยนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน)
(“APOT”) ดังนี้
- เดือนมกราคม 2558 TRC International Limited ซื้ อหุน้ APOT เพิ่มจํานวน 250,000 หุน้ ในราคา
หุน้ ละ 200 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 50,000,000 บาท ทําให้ TRC International Limited ถือหุน้ ใน
APOT จํานวน 750,000 หุน้
- วันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2558 มีมติอนุมตั ิให้ TRC Investment
Limited บริ ษทั ย่อยที่สาธารณรั ฐเมอริ เชี ยส ซื้ อหุ ้น APOT จํานวนไม่เกิน 6.30 ล้านหุ ้น ในราคา
หุน้ ละ 200 บาท รวมมูลค่าประมาณ 1,260 ล้านบาท จาก Thermal Trade and Investment Litmited
- วันที่ 15 ตุลาคม 2558 TRC Investment Limited ได้จ่ายค่าหุน้ งวดที่ 1 จํานวน 355 ล้านบาท และวันที่
30 ตุลาคม 2558 ได้รับโอนหุ น้ APOT จํานวน 1,775,000 หุ ้น ทําให้สัดส่ วนการถือหุน้ ของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ใน APOT ณ สิ้ นปี 2558 เพิ่มเป็ นร้ อยละ 12.25 ประกอบด้วยการถือหุ ้นโดย TRC
Investment Limited ร้อยละ 8.61 และ TRC International Limited ร้อยละ 3.64 ที่ทุนชําระแล้ว
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2,060.84 ล้านบาท
 บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด มีการดําเนินงานที่สาํ คัญดังนี้
- จัดตั้งบริ ษทั ย่อยในนาม “บริ ษทั กิจการร่ วมค้าซี อาร์ สามและสหการ จํากัด” (“CR3”) ร่ วมกับ China
Railway No. 3 Engineering Group Co., Ltd. พันธมิตรจากประเทศจีน สัดส่ วนการถือหุน้ ของสหการ
วิศวกรอยูท่ ี่ร้อยละ 51 เพื่อรองรับการเข้าร่ วมประมูลงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่อย่างไร
ก็ตาม บริ ษทั ดังกล่าวไม่ได้เข้าประมูลงานจากการรถไฟแห่ งประเทศไทย และไม่มีแผนการดําเนิ น
ธุ รกิจต่อ ฝ่ ายจัดการจึงดําเนิ นการปิ ดกิจการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการและได้ชาํ ระบัญชี
แล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
- จัด ตั้ง บริ ษัท ย่อ ยในนาม “กิ จ การร่ ว มค้า ไฮโดรเท็ค สหการ” ร่ ว มกับ บริ ษัท ไฮโดรเท็ ค จํา กัด
(มหาชน) สัดส่ วนการถือหุ ้นของสหการวิศวกรอยู่ที่ร้อยละ 49 เพื่อรองรั บงานขยายการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จากการประปาส่ วนภูมิภาค
- เดือนพฤษภาคม 2558 เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็ น 500 ล้านบาท
 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 4-7 จํานวนหุน้
เพิม่ ทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ ครั้งที่ 3-6 รวม 48,001,970 หุน้ (ครั้งที่ 3 และ 4 อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ครั้งที่ 5
และ 6 อัตราการใช้สิทธิ 1:5) ทําให้บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน
655,358,932.25 บาท และทุนที่ชาํ ระแล้ว 565,345,762 บาท

ส่วนที่ 1 - หน้า 9

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ และบริษทั ย่ อย

โครงสร้างรายได้

ดําเนิการโดย

บริ ษทั ฯ
TRC Middle East
TRC Engineering
กิจการร่ วมค้า
ซิโนเปค-ทีอาร์ซี
รวม
1.2 รายได้จากการให้บริ การ
บริ ษทั ฯ
ระบบวิศวกรรมและก่อสร้าง
สหการวิศวกร
โรงงานในอุตสาหกรรม
พลังงานและปิ โตรเคมี
รวม
1.3 รายได้จากการให้บริ การ
สหการวิศวกร
ก่อสร้างงานโยธา
กิจการร่ วมค้า
ไฮโดรเท็ค สหการ
รวม
1.4 รายได้จากการให้บริ การ
บริ ษทั ฯ
อื่นๆ
TRC Engineering
รวม
รวมรายได้จากการให้ บริการ
2. ดอกเบีย้ รับ
3. รายได้ อนื่
รวมรายได้ท้งั สิ้น
1. รายได้ จากการให้ บริการ
1.1 รายได้จากให้บริ การ
ก่อสร้างระบบท่อ

ปี 2558
สัดส่วน
การถือหุน้ จํานวนงิน
ร้อยละ
ของบริ ษทั
(ลบ.)

ปี 2557
จํานวนงิน
ร้อยละ
(ลบ.)

ปี 2556
จํานวนงิน
ร้อยละ
(ลบ.)

70%
70%

838.68
-

21.21
-

1,923.84
165.02
-

61.52
5.28
-

1,743.27
240.24
16.35

69.29
9.55
0.65

30%

1,132.29

28.63

462.38

14.78

-

-

99.99%

1,970.97
1,534.59
-

49.84
38.80
-

2,551.24
6.93
-

81.58
0.22
-

1,999.86
97.68
149.28

79.49
3.88
5.93

99.99%

1,534.59
236.12

38.80
5.97

6.93
507.12

0.22
16.22

246.96
226.60

9.81
9.01

49%

137.39

3.47

-

-

-

-

373.51
1.10
1.10
3,880.17
11.03
63.83
3,955.03

9.44
0.03
0.03
98.11
0.28
1.61
100.00

507.12
0.77
29.29
30.06
3,095.35
3.91
27.91
3,127.17

16.22
0.02
0.94
0.96
98.98
0.13
0.89
100.00

70%

ส่ วนที่ 1 - หน้า 10

226.60
9.01
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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจและบริการ
 บริษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริ การงานรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบทางวิศวกรรม
งานวางระบบท่อ และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ท้ งั ในและต่ างประเทศ รวมทั้งธุ รกิ จพัฒนาโครงการและการลงทุ นด้านพลังงาน
อสังหาริ มทรั พย์ โรงไฟฟ้ า และปิ โตรเคมี โดยบริ ษทั ฯ เชี่ ยวชาญงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อยที่
ดําเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาคือ บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด เป็ นผูร้ ับเหมาก่อสร้างงานโยธาที่มีประสบการณ์มากกว่า 60 ปี
บริ ษทั ฯ มีการเข้าร่ วมงานกับผูร้ ั บเหมารายอื่นทั้งที่เป็ นผูร้ ับเหมาในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศ เพื่อเข้าร่ วมประกวด
ราคา รวมทั้งอาจมีการเข้าร่ วมจัดตั้งกิจการร่ วมค้า (Joint Venture) หรื อคอนซอร์เตียม (Consortium)
ในเดื อนธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ซิ โนเปค อินเตอร์ เนชัน่ แนล ปิ โตรเลียม เซอร์ วิส คอร์ ปอเรชัน่ ร่ วมจัดตั้ง
กิจการร่ วมค้า ซิ โนเปค-ทีอาร์ ซี เพื่อดําเนิ นงานโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากสระบุรีไปนครราชสี มา ของบริ ษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน) มูลค่าโครงการ 4,532.61 ล้านบาท และ 103.40 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
ในเดื อนมิ ถุนายน 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ร่ ว มจัด ตั้ง กิ จการร่ วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ
เพือ่ เข้าร่ วมประกวดราคาและดําเนินการงานจ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุ งขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ระยะที่ 1 ส่ วนที่ 2 (วางท่อส่ งนํ้าจากอําเภอดอนสัก-ลอดทะเล-เกาะสมุย) ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
เลขที่ กจห. 46/58 มูลค่างาน 858 ล้านบาท โดยมีสดั ส่วนการลงทุนระหว่างบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด และบริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด
(มหาชน) เป็ นร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลําดับ ต่อมามีบนั ทึกข้อตกลงร่ วมกันให้บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการดําเนินการโครงการดังกล่าว โดยบริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ไม่ขอรับส่ วนแบ่งผลกําไรและขาดทุน และความเสี ยหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการดําเนินการ
ลักษณะงานที่บริ ษทั ฯ ดําเนินการสามารถแบ่งได้เป็ น 5 ประเภทหลัก คือ
1. งานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) คือ งานที่ลกู ค้าจ้างทางบริ ษทั ฯ ให้ออกแบบทางวิศวกรรม งานนี้เป็ นงาน
ที่ตอ้ งใช้ความรู ้ทางวิศวกรรมออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งที่มีประสิ ทธิภาพที่สุดให้แก่ลกู ค้า
2. งานจัดซื้อ (Procurement) คือ งานการจัดหาวัสดุก่อสร้างตามที่ลกู ค้าต้องการ มาเพือ่ ก่อสร้างและติดตั้งตามแผน
ดําเนินงานที่วางไว้ บริ ษทั ฯ มักได้รับการว่าจ้างให้ดาํ เนินการงานประเภทนี้พร้อมกับงานก่อสร้าง
3. งานก่อสร้ าง (Construction) คือ งานการก่อสร้างและติดตั้งระบบงานวิศวกรรมจริ งหลังจากที่ได้มีการออกแบบทาง
วิศวกรรมและจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเรี ยบร้อยแล้ว
4. งานบริหารการก่ อสร้ าง (Construction Management) คือ งานควบคุมการก่อสร้างให้เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
5. งานพัฒนาโครงการและการลงทุน (Project Development and Investment) คือ การแสวงหาโอกาสในการพัฒนา
และลงทุนในโครงการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ
โดยลูกค้าอาจจ้างให้บริ ษทั ฯ ดําเนินการในงานลักษณะเดียว หรื อหลายลักษณะประกอบกัน และบริ ษทั ฯ อาจมีการจ้าง
หรื อดําเนินการรับเหมาช่วงงานบางส่วนของแต่ละโครงการให้กบั ผูร้ ับเหมาช่วงที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆ เป็ นพิเศษ
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ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วย ดังนี้
1. ธุรกิจรับเหมาก่ อสร้ างในงานวางระบบท่ อ บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ โดยงานหลัก
ของบริ ษทั ฯ คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติให้กบั บริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิ โตรเคมี โดยใน
อดีตบริ ษทั ฯจะทํางานในส่ วนของระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Gas Distribution Pipeline) เป็ นหลัก และได้สงั่ สม
ประสบการณ์ร่วมทํางานกับพันธมิตรต่างประเทศในงานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกข้ามประเทศ หรื อข้ามจังหวัด (Cross-country
pipeline) ซึ่งเป็ นงานขนาดใหญ่ (ในปี 2548 บริ ษทั ฯ ได้รับงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ ผ่านทางกิจการร่ วมค้า CPP-TRC ซึ่งเป็ นการ
ร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ไชน่า ปิ โตรเลียม ไพพ์ไลน์ บูโร สําหรับโครงการท่อก๊าซวังน้อย-แก่งคอยเป็ นโครงการแรก)
จนกระทัง่ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ สามารถรับงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ได้ดว้ ยตัวเอง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีความ
เชี่ยวชาญในงานวางระบบท่ออื่นๆ ด้วย เช่น ระบบท่อสําหรับการขนส่ งวัตถุดิบทางด้านปิ โตรเคมี และระบบท่อนํ้า เป็ นต้น
2. ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่ อสร้ างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี บริ ษทั ฯ ประกอบ
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี โดยบริ ษทั ฯ อาจจะทําการก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมพร้ อมกับติดตั้งระบบวิศวกรรมสําหรั บโรงงาน งานที่บริ ษทั ฯจะรั บติดตั้งระบบวิศวกรรมส่ วนใหญ่จะเป็ น
โรงงานอุตสาหกรรมในธุรกิจพลังงานและปิ โตรเคมี ซึ่งบริ ษทั ฯ อาจมีการร่ วมลงทุนหรื อร่ วมเสนองานกับพันธมิตรจากต่างประเทศ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามความประสงค์ของลูกค้าแต่ละราย
3. ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน เป็ นหน่วยธุรกิจที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ต้ งั แต่ปี 2550 โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการ
ด้านพลังงาน อสังหาริ มทรัพย์ โรงไฟฟ้ า และโรงงานปิ โตรเคมี วัตถุประสงค์เพื่อร่ วมลงทุนในระยะยาวและรับงานรับเหมาก่อสร้าง
โครงการที่อยูใ่ นระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ และร่ วมพัฒนาโครงการ อาทิเช่น โครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้ าสตึงนําที่ประเทศ
กัมพูชา โครงการลงทุนในสัมปทานขนาดใหญ่ โครงการลงทุนด้านอุตสาหกรรมพลังงานในต่างประเทศ เป็ นต้น
4. ธุ รกิจต่ า งประเทศ บริ ษ ทั ฯ มี น โยบายขยายงานออกสู่ ต่ างประเทศภายใต้ค วามร่ ว มมื อกับ พันธมิ ต รทั้ง ในและ
ต่างประเทศ
 บริษทั สหการวิศวกร จํากัด
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด (“สหการวิศวกร”) เดิ มชื่ อ บริ ษทั สหวิศวกรรม ยูไนเต็ดเอ็นจิ เนี ยริ่ งส์ จํากัด ก่อตั้งขึ้นในปี
2497 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง คําประกอบ เพื่อประกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้าง ปั จจุบนั สหการวิศวกร
ประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท ได้แก่
1) ธุรกิจก่อสร้างทัว่ ไป
2) ธุรกิจก่อสร้างงานสาธารณูปโภค
3) ธุรกิจก่อสร้างอาคาร และ
4) ธุรกิจก่อสร้างโรงงาน
กิจการของสหการวิศวกร เติบโตอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ ในปี 2540 สหการวิศวกรประสบปั ญหาทางการเงินและเข้าสู่
แผนฟื้ นฟูกิ จ การในปี 2543 อย่า งไรก็ ต าม สหการวิ ศ วกรได้ด าํ เนิ น การฟื้ นฟูกิ จ การตามแผนฟื้ นฟูกิจ การเป็ นผลสํา เร็ จ และ
ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการของสหการวิศวกร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547
ในเดื อนเมษายน 2550 ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของสหการวิศวกรได้ทาํ รายการแลกหุ ้นกับบริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรั คชั่น จํากัด
(มหาชน) ทําให้สหการวิศวกรเป็ นบริ ษทั ย่อยของทีอาร์ซีต้ งั แต่ไตรมาส 2 ของปี 2550 เป็ นต้นไป
สหการวิศวกรได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการจัดลําดับชั้นจากหน่วยงานราชการในระดับ 1 และระดับพิเศษหลายแห่ง
อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท กรุ งเทพมหานคร การประปาส่วนภูมิภาค การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

เป็ นต้น ซึ่ งทําให้สหการวิศวกรสามารถเข้าร่ วมประมูลที่มีมูลค่าโครงการสู งจากหน่วยงานราชการดังกล่าวได้ นอกจากนั้นแล้วใน
เดือนมกราคม 2552 สหการวิศวกรยังได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่ งเป็ นการรับรองถึง
มาตรฐานในการทํางานที่เทียบเท่าระบบสากล
ปั จจุบนั บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด มีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรี ยกชําระแล้ว 500 บาท และมีงานที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
อาทิเช่น งานก่อสร้าง ถนนศรี นคริ นทร์ ร่ มเกล้า ช่วงที่ 1 งานก่อสร้างและปรับปรุ งขยายการประปาส่ วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย และ
งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ดา้ นกระบวนการจัดเก็บ และเบิกจ่ายใบยาและหีบบุหรี่ อตั โนมัติ
(M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 บริษทั ย่อยที่สาธารณรัฐสุ ลต่ านโอมาน
- TRC Middle East LLC จัดตั้งในปี 2552 เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งเฉพาะกิจ เพื่อรับงานก่อสร้างโครงการ Construction of
Flow Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC ลักษณะงานเป็ นการรับเหมาก่อสร้างท่อย่อยเพื่อขนส่ งนํ้ามันดิบ
โดยระยะเวลาตามสัญญาเริ่ มแรกคือ 3 ปี (พฤษภาคม 2552 – เมษายน 2555) และจากการทํางานที่เป็ นที่พอใจของลูกค้า ในปี 2555
บริ ษทั ฯ ได้รับการต่ออายุสัญญา สําหรับงานเพิ่มเติมอีก 2 ปี ปัจจุบนั โครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็ จและได้ส่งมอบงานให้ลูกค้า
เรี ยบร้อยแล้ว
- TRC Engineering LLC จัดตั้งในปี 2554 เพือ่ ประกอบธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน โดยในปี
2554 ได้รับงานวางท่อนํ้ามันดิบจาก PTTEP (Oman) Co., Ltd. ระยะเวลางานสิ้ นสุ ดปี 2555
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมตั ิให้ปิดบริ ษทั TRC Middle
East LLC และบริ ษทั TRC Engineering LLC บริ ษทั ย่อยที่สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน ซึ่ งบริ ษทั ฯ ถือหุน้ ผ่าน TRC International
Limited ที่สัดส่ วนร้อยละ 70 เนื่องจากโครงการของ Petrogas Rima LLC ของ TRC Middle East LLC ได้ก่อสร้างแล้วเสร็ จและได้
ส่ งมอบงานต่อลูกค้าเรี ยบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2557 ประกอบกับสถานการณ์ราคานํ้ามันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
ทั้งสองมิได้ดาํ เนินโครงการใดๆ ตั้งแต่ปี 2558 โดยคาดว่าการจดทะเบียนเลิกกิจการ และชําระบัญชีจะเสร็ จสิ้ นภายในปี 2559
งานที่อยู่ระหว่ างก่อสร้ างทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีงานที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ โดยสรุ ปดังนี้

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
มูลค่ างานทีอ่ ยู่ระหว่ างก่ อสร้ างที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย
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จํานวน
โครงการ
5
4
9

มูลค่างานที่เหลือ
(ล้านบาท)
3,786.66
2,615.73
6,402.39
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

- บริษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ
1. 1st Transmission Pipeline Life
Extension Project: 28” Recoating
Section
2. The New Incinerator Project (มูลค่า
งาน 519 ล้านบาท และ 11.33 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ)
3. 450 TPD Biodiesel Plant
4. Provincial Gas Transmission Pipeline
to Nakhon Ratchasima
(มูลค่างานรวม 4,433.65 ล้านบาท และ
103.45 ล้านเหรี ยญสหรัฐ)
5. Natural Gas Pressure Reduction
Station Pipeline Project

3,725.00

มูลค่างานที่
เหลือ
โดยประมาณ
(ล้านบาท)
3,129.00

ก.พ. 58 – ต.ค. 61

บริ ษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย
(ประเทศไทย) จํากัด

905.69

378.23

พ.ย. 57 – ก.ค. 59

1,215.25

246.21

ธ.ค. 57 – ส.ค. 59

E,P,C

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

1,626.83

32.15

พ.ย. 56 – ส.ค. 59

E,P,C

บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

153.83

1.07

เม.ย. 57 – มี.ค. 58

7,626.60

3,783.66

ลักษณะ
ของการ
รับเหมา(1)

ชื่อผู้ว่าจ้ าง

มูลค่างาน
ของบริษทั ฯ(2)
(ล้านบาท)

E,P,C

บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

E,P,C

E,P,C

รวมงานในมือทั้งสิ้น 5 โครงการ

ระยะเวลาของ
โครงการ

- บริษทั สหการวิศวกร จํากัด
ชื่อโครงการ
1. จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุ งขยายการ
ประปาส่วนภูมิภาค เกาะสมุย อําเภอเกาะส
มุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่ วนที่ 2
(วางท่อส่ งนํ้าจากอําเภอดอนสัก-ลอด
ทะเล-เกาะสมุย)
2. จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่ องจักร
และอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้าน
กระบวนการผลิตยาเส้นพอง (M-01/2)
(มูลค่างาน 237.21 ล้านบาท และ 15.48
ล้านยูโร)

E,P,C

การประปาส่ วนภูมิภาค

858.00

มูลค่างานที่
เหลือ
โดยประมาณ
(ล้านบาท)
720.63

E,P,C

โรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง

853.18

853.18

ลักษณะ
ของการ
รับเหมา(1)

ชื่อผู้ว่าจ้ าง
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มูลค่างาน
ของบริษทั ฯ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาของ
โครงการ
ส.ค. 58 - เม.ย. 60

ธ.ค. 58 - ต.ค. 60
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ชื่อโครงการ
3. โครงการถนนศรี นคริ นทร์-ร่ มเกล้า ช่วง
ที่ 1 ก่อสร้างทางแยกต่างระดับถนนศรี
นคริ นทร์กบั ถนนกรุ งเทพกรี ฑาและ
ก่อสร้างถนนจากถนนศรี นคริ นทร์ ถึง
คลองหัวหมาก
4. กิจกรรมเพิ่มประสิ ทธิภาพทางหลวง
หมายเลข 32 ตอนควบคุม 0401 ตอนโพ
นางดําออก + หางนํ้าสาคร ระหว่าง กม.
114+475 -กม. 115+750

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ลักษณะ
ของการ
รับเหมา(1)
E,P,C

E,P,C

กรุ งเทพมหานคร

827.76

มูลค่างานที่
เหลือ
โดยประมาณ
(ล้านบาท)
758.39

การไฟฟ้ านครหลวง

229.17

229.17

ต.ค.58 - ก.ค.60

การประปานครหลวง

32.79

31.52

พ.ย.58 - ก.ค.60

สํานักงานทางหลวงที่ 12

22.84

22.84

ธ.ค.58 - พ.ย.59

2,823.74

2,615.73

ชื่อผู้ว่าจ้ าง

รวมงานในมือทั้งสิ้ น 4 โครงการ

มูลค่างาน
ของบริษทั ฯ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาของ
โครงการ
ก.ค.58 - ก.ค.60

หมายเหตุ:
(1) E = Engineering (งานวิศวกรรม) P = Procurement (งานจัดซื้อ) C = Construction (งานก่อสร้าง)
(2) มูลค่างานที่เหลือของโครงการที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ สําหรับเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาคํานวณเป็ นเงินบาทที่อตั ราแลกเปลี่ยน
36.2538 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และเงินยูโรคํานวณเป็ นเงินบาทที่อตั ราแลกเปลี่ยน 39.7995 บาทต่อยูโร
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2. การตลาดและการแข่ งขัน
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
กลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
1. การควบคุ ม คุ ณ ภาพของงาน บริ ษ ัท ฯ มี น โยบายที่ จ ะควบคุ ม งานให้มี คุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ ก ํา หนด และ
ส่งงานให้ตรงตามกําหนดเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุ ดกับลูกค้า
2. ชื่อเสียงและประสบการณ์ ของกลุ่มวิศวกรผู้บริหาร ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการบริ หารงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
มายาวนาน โดยกลุ่มผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีความรู ้และประสบการณ์การทํางานภาคปฏิบตั ิในงานวิศวกรรมมากกว่า 20
ปี และมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ ทําให้สามารถมีส่วนช่วยตรวจสอบดูแลการทํางานของวิศวกร
ระดับผูจ้ ดั การโครงการอีกต่อหนึ่ง
3. ผลงานในอดีต ด้วยคุณภาพของผลงานและบริ การในอดีตที่ได้รับมอบหมายในงานโครงการจํานวนมาก ประกอบกับ
ความสําเร็ จในการรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้งในงานวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ งานก่อสร้างโรงงาน
ในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี ในลักษณะ Turn-key และการขยายธุรกิจเข้าสู่ ธุรกิจต่างประเทศ ทําให้ลูกค้า
จํานวนมากให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ มีการใช้บริ การของบริ ษทั ฯ ในโครงการอื่นๆ รวมทั้งได้แนะนําต่อไปยังลูกค้า
อื่นๆ ด้วย
4. ความสามารถของบุคลากร บริ ษทั ฯ มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ดาํ เนิ นการอยู่จาํ นวนมากทําให้สามารถ
ให้บริ การกับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะรักษาพนักงานที่มีศกั ยภาพและสนับสนุนให้พนักงานมี
การฝึ กอบรมอยูอ่ ย่างสมํ่าเสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
5. การร่ วมมือกับพันธมิตร เพื่อเสริ มศักยภาพในการรั บงานจากกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การผนึ ก
กําลังกับพันธมิตรจากประเทศเยอรมัน ประเทศจี นผูเ้ ป็ นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านปิ โตรเคมีการ
ร่ วมมื อกับกลุ่ มบริ ษทั พลังานและปิ โตรเคมี ขนาดใหญ่ในประเทศเพื่อขยายงานในต่างประเทศ และการร่ วมมื อกับ
พันธมิตรจากประเทศจีนในงานท่อส่ งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค เป็ นการเพิ่มความสามารถใน
การดําเนินธุรกิจ เสริ มจุดแข็ง และเป็ นประโยชน์ดา้ นการแข่งขันของกลุ่มบริ ษทั
กลยุทธ์ ด้านการตลาด
กลยุทธ์ดา้ นการตลาดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
1. การรักษาฐานลูกค้ าภายในประเทศ บริ ษทั ฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็ นอันดับหนึ่งในด้านการเป็ นผูร้ ั บเหมาก่อสร้างด้าน
การวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ โดยได้รับความไว้วางใจของลูกค้ารายใหญ่ในประเทศ เช่น บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ในเครื อปตท.
2. การขยายตลาดการวางท่ อส่ งก๊ าซไปยังกลุ่มโรงไฟฟ้ าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้ อเพลิงในการผลิตทั้งจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
เอกชนขนาดใหญ่ (IPP) และผูผ้ ลิตไฟ้ ฟ้ าเอกชนขนาดเล็ก (SPP) ซึ่ งงานในประเทศยังจะเป็ นสัดส่ วนรายได้หลักของ
บริ ษทั ฯ และขยายตลาดไปยังธุ รกิจการก่อสร้ างภาคอุตสาหกรรมการผลิ ตพลังงานทดแทน เช่ น การผลิต เอทานอล
และไบโอดีเซล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ
3. การเข้ าประมูลงานรับเหมาก่ อสร้ างสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐานจากภาครัฐบาล ตามนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการเปิ ดเสรี การค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) อาทิเช่น โครงการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟ และระบบขนส่ งอื่นๆ เป็ นต้น
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สภาพการแข่ งขัน
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือการรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อมีคู่แข่งขันในประเทศน้อยราย เนื่องจากสําหรับการวางท่อที่
มีขนาดใหญ่ และมีระยะทางยาวต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ ยวชาญในการทํางานเป็ นอย่างมาก อีกทั้งต้องมีผลงานในอดีต
อ้างอิงในการเข้าประมูลงาน และในบางโครงการจําเป็ นต้องมีพนั ธมิตรต่างชาติเข้ามาร่ วมประมูลงานและร่ วมดําเนินโครงการด้วย
ตามคุณสมบัติของผูเ้ ข้าประมูลงานที่เจ้าของงานกําหนด โดยถือได้ว่าบริ ษทั ฯ มีความได้เปรี ยบเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน เนื่ องจากมี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาเป็ นระยะเวลานาน อีกทั้งมีผลงานอ้างอิงภายใต้ความร่ วมมือกับพันธมิตรต่างชาติ สําหรับคู่แข่ง
จากต่างประเทศนั้นก็มีจาํ นวนไม่มากนัก อาทิเช่น คู่แข่งจากประเทศจีน ประเทศอินเดีย เป็ นต้น ทั้งนี้ คู่แข่งขันจากต่างประเทศก็มี
ความจําเป็ นที่ จะต้องเข้ามาร่ วมมื อกับผูป้ ระกอบการในประเทศ เนื่ องจากลักษณะงานบางส่ วนจะต้องอาศัยผูป้ ระกอบการใน
ประเทศ อาทิเช่น การติดต่อกับหน่วยงานราชการ การจัดการปัญหาด้านมวลชนในพื้นที่ก่อสร้างและบริ เวณใกล้เคียง เป็ นต้น
ส่ วนการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมีน้ นั ถือได้ว่าบริ ษทั ฯ สามารถพัฒนาศักยภาพด้าน
การแข่งขันได้อย่างรวดเร็ ว ให้ความสําคัญกับงานด้านวิศวกรรมหรื อ Engineering ทําให้กลุ่มบริ ษทั สามารถรับงานในลักษณะ
Turn-key รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมีขนาดใหญ่ได้หลายโครงการ อาทิเช่น โครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตไบโอดีเซลเฟส 1 ในปี 2551 โดยต่อมาในปี 2557 บริ ษทั ฯ ก็สามารถรับงานเฟสที่ 2 เนื่องจากผลงานจากเฟส 1 เป็ นที่
ยอมรับจากเจ้าของงาน โครงการผลิตเอธานอลในปี 2554 (รับงานโดยบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย) โครงการ New
Incinerator Project จากบริ ษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัดในปี 2557 เป็ นต้น
การรับเหมาก่อสร้างในงานโยธา และสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิเช่น งานถนน งานสะพานนั้น มีคู่แข่งในประเทศเป็ นจํานวน
มาก เป็ นไปตามลักษณะปกติของธุ รกิจ บริ ษทั ฯ มี บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด บริ ษทั ย่อยรับงานด้านนี้ แต่อย่างไรก็ตาม กรณี งาน
สาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่น้ นั จะต้องอาศัยการร่ วมมือกับพันธมิตรต่างชาติดว้ ย
ลักษณะลูกค้ า และกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
สําหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม และก่อสร้างโรงงานใน
อุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายส่ วนใหญ่จะเป็ นรัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานราชการ และบริ ษทั เอกชนที่อยู่ใน
ธุ รกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปิ โตรเคมี โรงไฟฟ้ า และบริ ษทั ที่มีฐานการผลิตอยู่ในนิ คมอุตสาหกรรมที่มีการใช้ก๊าซ
เป็ นเชื้อเพลิงในการผลิต โดยมีกลุ่มบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็ นลูกค้ารายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ส่ ว นบริ ษ ทั สหการวิ ศวกร จํากัด กลุ่ ม ลู ก ค้าเป้ าหมายคื อ หน่ ว ยงานราชการของรั ฐ ซึ่ งให้บ ริ ก ารประชาชนทางด้า น
สาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน เช่ น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การรถไฟเห่ ง ประเทศไทย สํ า นัก งาน
กรุ งเทพมหานคร เป็ นต้น รวมถึงบริ ษทั ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ พลังงาน และปิ โตรเคมี
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ ม
 อุตสาหกรรมรับเหมาก่ อสร้ างในงานวางท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ
- ภาพรวมอุตสาหกรรม
สํ า นั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน (สนพ.) กระทรวงพลัง งาน ประเมิ น การบริ โภคพลัง งานรวมของประเทศ
9 เดื อนแรกของปี 2558 พบว่าก๊าซธรรมชาติ ยงั คงเป็ นพลังงานที่ มีสัดส่ วนการใช้มากที่ สุดคิดเป็ นร้ อยละ 36 ของการใช้พลังงาน
ทั้งหมดโดยปริ มาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยอยูท่ ี่ระดับ 4,798 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี 2557 ซึ่ งอยูท่ ี่ระดับ 4,626 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หากพิจารณาสัดส่ วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในภาคการผลิตต่างๆ พบว่าส่ วน
ใหญ่ก๊าซธรรมชาติถูกนําไปใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในภาคการผลิตไฟฟ้ า ทั้งจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชน รายใหญ่ (IPP) และผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ก
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(SPP) มากถึงร้อยละ 61 รองลงมาเป็ นการนําก๊าซธรรมชาติมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วยการใช้ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
และอื่นๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) ร้อยละ 19 และการนําไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 14 ในขณะที่ร้อยละ 7 ถูกนําไปใช้
เป็ นเชื้ อเพลิงในภาคขนส่ ง (NGV) ปริ มาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสู งขึ้นเป็ นผลมาจากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.2 เนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน และมีฝนตกช้ากว่าปี 2557 โดยการใช้ไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นในเกือบทุกสาขา ยกเว้นภาค
เกษตรกรรม ประกอบกับการใช้ลิกไนต์ของโรงไฟฟ้ า แม่เมาะที่ลดลง เนื่ องจากมีการหยุดซ่ อมบํารุ ง และลดการเดิ นเครื่ อง เพื่อลด
ข้อจํากัดของระบบส่ งในช่วงแรกของการทดสอบ เดินเครื่ องโรงไฟฟ้ าหงสาเข้ามาในระบบ ส่ วนไฟฟ้ าพลังนํ้า และไฟฟ้ านําเข้าคาดว่า
จะมีการใช้ลดลงร้อยละ 17.2 ซึ่ งจะลดลงตามปริ มาณนํ้าฝนที่น้อยกว่าปี ที่ผ่านมา สําหรั บในส่ วนของการใช้พลังงานเชื้ อเพลิง LPG
และ NGV มีความต้องการใช้ที่ลดลงของภาคครัวเรื อน ภาคขนส่ ง และการใช้ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี โดยการใช้ในรถยนต์คาดว่า
จะลดลงร้อยละ 10.8 และ 2.6 ตามลําดับ สาเหตุสําคัญมาจากการปรับลดลงของราคานํ้ามันอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่กลางปี 2557 และการ
ปรับขึ้นราคา LPG และ NGV ในช่ วงปี 2557 ตามนโยบายโครงสร้างราคา เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริ งของรั ฐบาล ประกอบกับ
ข้อจํากัดทางด้านสถานีบริ การ NGV ที่ยงั มีไม่เพียงพอทําให้ผใู ้ ช้ LPG และ NGV บางส่ วนกลับมาใช้น้ าํ มันแทน
- แนวโน้ ม
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2559 ก่อให้เกิดนโยบายการส่งเสริ ม
ความร่ วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนในด้านพลังงาน ได้กาํ หนดแนวทางของความร่ วมมือ โดยมีโครงการหลักที่สาํ คัญ 7 สาขา ดังนี้
1. การเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้ าของอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG)
2. การเชื่อมโยงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของอาเซี ยน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP)
3. การพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนําถ่านหินมาใช้เป็ นพลังงานอย่างไม่มีมลพิษ (Coal and Clean Coal Technology)
4. การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานที่กลับมาใช้ใหม่ได้ที่สะอาดและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Renewable Energy : RE)
5. การส่ งเสริ มให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency and Conservation :
EE&C)
6. นโยบายการวางแผนพลังงานภูมิภาค (Regional Policy and Planning)
7. พลังงานนิวเคลียร์สาํ หรับพลเรื อน (Civilian Nuclear Energy)
โดยประเทศสมาชิ กให้ความสําคัญกับการผลักดัน การดําเนิ นการโครงการเชื่ อมโยงท่อส่ งก๊าซธรรมชาติอาเซี ยน (TransASEAN Gas Pipeline : TAGP) และโครงการเชื่อมโยงสายส่ งไฟฟ้ าอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG) อย่างเป็ นรู ปธรรม ทั้งนี้
จากโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อกัน ย่อมทําให้สามารถซื้ อขายพลังงานข้ามประเทศ ได้อย่างสะดวกมากขึ้นและเป็ นการกระตุน้ ให้
เกิ ดการลงทุนในกิจการพลังงานจํานวนมากตามมา ตลอดจนเสริ มสร้ างความมัน่ คง ด้านพลังงานในภูมิภาคอีกด้วย และส่ งผล
กระทบต่อภาคเศรษฐกิจในประเทศไทยและกลุ่มอาเซี ยนในทางบวก คือ การช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน การลด
ต้นทุน และสร้างความเชื่ อมัน่ เกี่ ยวกับการพัฒนาการของเศรษฐกิ จในภูมิภาค จากการเปิ ดเสรี ทางการค้าก่อให้เกิดการเคลื่อนย้าย
สิ นค้า และบริ การ ตลอดจนการลงทุ น และแรงงานได้อย่า งเสรี ม ากขึ้น ส่ งผลให้ความต้อ งการด้า นพลังงานมี แ นวโน้มสู งขึ้ น
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน
หากพิจารณาแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2559-2563) ของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) วงเงินรวม 296,649 ล้านบาท แผนการ
ลงทุนส่ วนใหญ่เป็ น การลงทุนในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของ ปตท. ได้แก่
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ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติวงเงินรวม 162,300 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 55
 การร่ วมทุนและลงทุนในบริ ษท
ั ลูกที่ถือหุน้ ร้อยละ 100 วงเงินรวม 67,511 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 23 ซึ่ งการลงทุน
หลักได้แก่ การลงทุนในการขยายความสามารถในการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่
เพิม่ ขึ้นในประเทศ
 การลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ วงเงินรวม 39,570 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 13
 การลงทุนในกลุ่มธุรกิจนํ้ามันและการค้าระหว่างประเทศ วงเงินรวม 23,674 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8 โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเพื่อเตรี ยมความพร้อมรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community:
AEC) สิ้ นปี 2558 ซึ่งถือเป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพ และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
 สํานักงานใหญ่และอื่นๆ วงเงินรวม 3,594 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1 ตามลําดับ


แผนการลงทุน 5 ปี ของ ปตท. (ปี 2559-2563)
ธุรกิจ
2559
2560
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
19,619
32,983
แผนร่ วมทุนและการลงทุนใน
10,967
17,607
บริ ษทั ลูกที่ถือหุน้ ร้อยละ 100
ก๊าซธรรมชาติ
11,121
10,850
นํ้ามันและการค้าระหว่างประเทศ
7,315
5,466
สํานักงานใหญ่และอื่นๆ
1,817
608
รวม
50,839
67,514
ที่มา : บริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

2561
34,649
12,106

2562
46,041
13,245

(หน่วย : ล้านบาท)
2563
รวม
ร้ อยละ
29,008 162,300 55%
13,586 67,511 23%

6,619
4,430
502
58,306

5,698
3,191
342
68,517

5,282 39,570
3,272 23,674
325
3,594
51,473 296,649

13%
8%
1%
100%

การเติบโตของอุตสาหกรรมรั บเหมาก่อสร้ างในงานวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติยงั คงมี แนวโน้มเติบโตและขยายตัวได้อย่าง
ต่อเนื่อง แม้ว่าแผนการลงทุน 5 ปี ของ ปตท. (ปี 2559-2563) จะมุง้ เน้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน แต่ก็ยงั คงเป็ นการ
ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่ งการลงทุนหลักเป็ นการลงทุนในกลุ่มระบบ ท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากถือเป็ นธุรกิจ
หลักของ ปตท. รวมทั้งแผนร่ วมทุนและการลงทุนในบริ ษทั ลูกที่ถือหุ น้ ร้อยละ 100 การลงทุนส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนในการขยาย
ความสามารถในการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในประเทศ นอกจากนี้การ
ก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community : AEC) ก็เป็ นอีกปั จจัยที่ส่งผลให้การขยายตัวในความ
ต้องการด้านพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซี ยนขยายตัวเพิ่มขึ้น ประเทศสมาชิ กได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันการดําเนิ นการ
โครงการเชื่อมโยงท่อส่ งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) และโครงการเชื่อมโยงสายส่ งไฟฟ้ าอาเซี ยน
(ASEAN Power Grid : APG) อย่างเป็ นรู ปธรรมจากโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อกัน ย่อมทําให้สามารถซื้ อขายพลังงานข้ามประเทศ
ได้อย่างสะดวกมากขึ้ น จะเป็ นการกระตุ ้นให้เกิ ดการลงทุ นในธุ รกิจพลังงานตามมาอย่างมาก ตลอดจนเสริ มความมัน่ คง ด้าน
พลังงานในภูมิภาคอีกด้วย ประกอบกับการเปิ ดเสรี ทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริ การ
ตลอดจนการลงทุนและแรงงานได้อย่างเสรี มากขึ้ น เป็ นโอกาสที่ ดีที่จะช่ วยเพิ่มช่ องทางในการขยายการลงทุนในงานรั บเหมา
ก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังประเทศสมาชิก
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นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้พจิ ารณาเห็นชอบโครงข่ายระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5
(Natural Gas Pipeline Network) วงเงินลงทุนรวม 110,100 ล้านบาท ซึ่ งจะเชื่อมโยงกับท่อก๊าซธรรมชาติเดิมจากฝั่งตะวันออกไปฝั่ง
ตะวันตก เพื่อให้เส้นทางท่อก๊าซธรรมชาติมีลกั ษณะเป็ นวงกลม โดยเชื่อมจาก อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยาไปยัง อําเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี และเชื่อมท่อก๊าซฯ จากอําเภอแก่งคอยดังกล่าวไปยังท่อก๊าซฯ ฝั่งตะวันตกที่จงั หวัดราชบุรี จะช่วยลดความ
เสี่ ยงเกี่ยวกับความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ าในประเทศ โดยเฉพาะกรณี ที่ประเทศพม่าปิ ดซ่อมบํารุ งท่อก๊าซฯ ประจําปี ไทยสามารถนํา
ก๊าซฯ จากฝั่งตะวันออกหรื อฝั่งอ่าวไทยไหลไปตามท่อ เพื่อช่ วยเสริ มความมัน่ คงให้กบั โรงไฟฟ้ าฝั่งตะวันตกได้ทนั ที นอกจากนี้
ระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 ยังจะช่วยรองรับโรงไฟฟ้ าก๊าซของ บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ที่ร่วมทุนกับ
บริ ษทั มิตซุยแอนด์คมั ปะนี (ไทยแลนด์) จํากัด ที่มีขนาดกําลังการผลิตรวม 5,000 เมกะวัตต์ โดยบริ ษทั ฯ ติดตามเพื่อเข้าร่ วมประมูล
งานโครงการนี้ซ่ ึงถือเป็ นหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีรายได้ที่เพิม่ ขึ้น
อุตสาหกรรมก่ อสร้ างสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน ภาคอุตสาหกรรมและพลังงาน
- ภาพรวมอุตสาหกรรม
สํานักยุทธศาสตร์ และการวางแผนเศรษฐกิจมหาภาค (สศช.) สรุ ปภาพรวมในอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2558 ขยายตัว ร้อยละ
23.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จากไตรมาส 3 ซึ่ งเป็ นผลจากการก่อสร้างภาครัฐที่ขยายตัวสู งร้อยละ 54.5 โดยการก่อสร้างของรัฐบาล
ขยายตัวร้อยละ 66.8 และการก่อสร้างรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 15.8 ในขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนลดลงร้อยละ 1.3 สอดคล้อง
กับการปรับตัวลดลงของเครื่ องบ่งชี้ที่สาํ คัญๆ ทั้งพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล ปริ มาณการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก และ
ปริ มาณการจําหน่ายปูนซีเมนต์ ซึ่ งลดลงร้อยละ 17.5 ร้อยละ 5.1 และร้อยละ 0.8 ตามลําดับ สําหรับราคาวัสดุก่อสร้างลดลงต่อเนื่อง
เป็ นไตรมาสที่ 5 ที่ร้อยละ 6.6 ตามการลดลงของต้นทุนด้านพลังงานและราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะราคาเหล็กซึ่งปรับตัวลดลงเนื่องจาก
อุปทานส่ วนเกินในตลาดโลกยังอยูใ่ นเกณฑ์สูง ซึ่ งภาพรวมทั้งปี 2558 ก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 15.8 โดยการก่อสร้างภาครัฐและ
ภาคเอกชนขยายตัว ร้อยละ 33.7 และร้อยละ 0.7 ตามลําดับ1
จากปั ญหาทางการเมืองภายในประเทศ ส่ งผลกระทบต่อ ภาคธุร กิจ ก่อ สร้า งในไทยในช่ว งปี 2557 ประกอบกับ ภาวะ
เศรษฐกิจทั้งในประเทศและทัว่ โลกที่ตกตํ่า ทําให้การลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชะลอตัวอย่างรุ นแรง จนมูลค่าตลาดรวมมี
เพียง 2 แสนล้านบาท หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ายึดอํานาจการปกครอง และจัดตั้งรัฐบาลพร้อมกับผลักดัน
ร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 ในไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2557 ธุรกิจก่อสร้างค่อยๆ ฟื้ นตัวจากเม็ดเงิน
ลงทุน โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นการลงทุนในโครงการต่อเนื่อง ซึ่ งเป็ นโครงการขนาดใหญ่และโครงการขนาดย่อย และได้มีการอนุมตั ิ
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ งของไทยปี 2558-2565 ด้วยวงเงินลงทุนกว่า 3 ล้านล้านบาท โดย
แบ่งเป็ นโครงการตามแผนงาน 1.9 ล้านล้านบาท และการลงทุนรถไฟไทย-จีน กับรถไฟไทย-ญี่ปุ่น อีก 1.1 ล้านล้านบาท สาเหตุที่
รัฐบาลจําเป็ นต้องเร่ งเข็นเมกะโปรเจ็คออกมา เพื่อเป็ นฟั นเฟื องสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฉุดให้ภาคเอกชนเคลื่อนตัวตามไป
ด้ว ย รวมถึ งการจ้างงาน และการกระจายรายได้ที่เ พิ่ม ขึ้น บวกกับเพื่ อรองรั บขนาดเศรษฐกิ จที่ เติ บ โตขึ้ น หลังเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC) ในสิ้ นปี 2558 และได้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 6
จังหวัด (7 เขต) มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงอาเซี ยน โดยรัฐบาลได้มีการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค การให้สิทธิประโยชน์ ส่ งเสริ มการลงทุน การบริ หารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ และการบริ การ
จุดเดียวเบ็ดเสร็ จ เพื่อจูงใจให้นกั ลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ทั้งนี้ พื้นที่มีศกั ยภาพที่เหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
_________________________
1
ที่ มาของข้ อมูล: สํานักยุทธศาสตร์ และการวางแผนเศรษฐกิจมหาภาค (สศช.) : ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ สี่ ทั้งปี 2558 และ
แนวโน้ มปี 2559 แถลงข่ าว วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น.
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ระยะแรก ประกอบด้วย 5 จังหวัด (6 เขต) ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา (ประกอบ 2 เขต คือ สะเดา และปาดัง
เบซาร์ ) และปั จจุบนั ได้รวมหนองคายเพิ่มเข้ามาอีก 1 จังหวัด เนื่องจากเป็ นพื้นที่ที่มีโครงการรถไฟสายไทย-จีนพาดผ่าน รวมเป็ น 6
จังหวัด (7 เขต) โดยจังหวัดเหล่านี้ลว้ นแต่เป็ นจังหวัดการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าสู งเป็ นลําดับต้นๆ และส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ที่ต้ งั
เศรษฐกิจอนุภาคกลุ่มแม่น้ าํ โขง (GMS Economic Corridors) ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้
ภาพรวมภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน ปี 2558 พบว่าในช่วง 8 เดือนของปี 2558 ประเทศไทยมีการใช้พลังงาน
ทดแทน 6,470 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีการใช้ในรู ปของ ไฟฟ้ า ความร้อน
และเชื้อเพลิงชีวภาพ (ประกอบด้วย เอทานอล และไบโอดีเซล) ในสัดส่ วนร้อยละ 12.26 ของการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายทั้งหมด การ
ใช้ไฟฟ้ า และความร้อนที่ ผลิตได้จากพลังงานทดแทน (ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า ชี วมวล ก๊าซ
ชีวภาพ และขยะ) มีปริ มาณ 1,007 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ และ 4,239 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ตามลําดับ ส่ วนเชื้อเพลิงชีวภาพมี
ปริ มาณการใช้ประกอบด้วย เอทานอล 641 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ และไบโอดีเซล 583 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ
- แนวโน้ ม
สํานักเศรษฐกิจการคลังสศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 2.8 – 3.8 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 3.3 เร่ งขึ้น
จากการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2558 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
(1) การเร่ งขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายและอัตราการเบิกจ่ายในปี งบประมาณ
2559 ที่สูงขึ้น ประกอบกับความคืบหน้าของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่ส่งผลให้อตั ราการเบิกจ่ายของ
รัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น
(2) มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติมในช่วงเดือนกันยายน 2558 – มกราคม 2559
(3) แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาท ซึ่ งจะช่วยให้มูลค่าการส่ งออกในรู ปเงินบาทขยายตัวเร่ งขึ้นและส่ งผลให้รายรับและ
สภาพคล่องของผูป้ ระกอบการดีข้ ึนต่อเนื่องจากในช่วงครึ่ งหลังของปี 2558
(4) ราคานํ้ามันที่คาดว่าจะอยูใ่ นระดับตํ่ากว่าปี 2558 ซึ่ งจะสนับสนุนอํานาจซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจ และสนับสนุน
การดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง
(5) การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่ งออกสิ นค้าจะขยายตัว ร้อยละ 1.2 การบริ โภค
ของครัวเรื อนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.7 และร้อยละ 4.9 ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปอยูใ่ นช่วงร้อยละ (-0.1) - 0.9 และ
บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 8.2 ของ GDP
โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) และโครงการรถไฟรางคู่ ซึ่ งจะช่วยสร้างความเชื่อมัน่
ให้ภาคธุรกิจและกระตุน้ ให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการรัฐได้ ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย คาดว่า เม็ดเงินลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่ งแรกของปี 2559 ทั้งโครงการต่อเนื่อง และโครงการใหม่ๆ น่าจะมีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้ น 142,000 - 148,500 ล้านบาท หรื อปรับตัวสู งขึ้นร้อยละ 25-30 โดยเป็ นช่วงสําคัญของภาครัฐบาลในการที่จะเร่ งผลักดัน
โครงการลงทุนระยะเร่ งด่วน ในช่ วงปี 2558-2559 และเพื่อให้การลงทุนของภาครั ฐยังคงเป็ นเครื่ องจักรสําคัญ ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศในปี 2559 ทั้งนี้ โครงการใหม่ที่มีความชัดเจน และได้รับอนุมตั ิให้ดาํ เนินการก่อสร้างและน่าจะเริ่ มลงทุนใน
การก่อสร้างในช่วงครึ่ งแรกของปี 2559 ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิ บเก้า-แก่งคอย โครงการรถไฟทางคู่ช่วง
ชุมทางจิระ-ขอนแก่น โครงการปรับปรุ งท่าอากาศยาน จังหวัดตาก และจังหวัดยะลา โครงการศูนย์ขนส่ งตูส้ ิ นค้าทางรถไฟที่ท่าเรื อ
แหลมฉบัง และโครงการพัฒนาท่าเทียบเรื อชายฝั่ง A แหลมฉบัง นอกจากนี้ รัฐบาลยังเร่ งลงทุนในโครงการใหม่ๆ ได้แก่ โครงการ
รถไฟฟ้ าสายสี ชมพู ช่ วงแคราย-มีนบุรีสายสี เหลือง ช่ วงลาดพร้ าว-สําโรง และสายสี ส้มช่ วงศูนย์วฒั นธรรมฯ- มี นบุรี รวมถึง
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิระยะที่ 2 ซึ่ งหากโครงการเหล่านี้ได้ผา่ นการเห็นชอบจากที่ประชุม คณะรัฐมนตรี ภายใน
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สิ้ นปี 2558 ก็จะสามารถเริ่ มกระบวนการลงทุนจริ งในปี 2559 ทั้งนี้ สถานะโครงการดังกล่าวในปั จจุบนั อยู่ในขั้นตอนการศึกษา
ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม และทบทวนแบบรายละเอียดโครงการขั้นสุดท้าย
การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC) พร้ อมการเปิ ดเสรี ทางการค้า
จะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริ การ ตลอดจนการลงทุน และแรงได้อย่างเสรี มากขึ้น และก่อให้เกิดการเชื่ อมโยงระหว่าง
ประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ช่วยเสริ มสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนของไทย
รวมทั้ง ความร่ วมมื อ ในหลายๆ ด้า น รั ฐ บาลจึ ง ได้ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กับ การลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และได้มี ก ารจัด ตั้ง
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่ วมลงทุนในธุรกิจของรัฐ (PPP: Public Private Partnerships) โดยสั่งกําชับให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ซึ่ งโครงการชุดแรกที่จะเข้านโยบายของ คณะกรรมการ PPP มี 5 โครงการมูลค่า 3.34 แสน
ล้านบาท อาทิ โครงการรถไฟฟ้ าสายสี ชมพู โครงการรถไฟฟ้ าสายสี เหลือง โครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าํ เงิน โครงการทางหลวงพิเศษ
บางปะอิน-โคราช และทางหลวงพิเศษบางใหญ่-กาญจนบุรี โดยจะมีการเร่ งเวลาให้เร็ วขึ้น โดยให้รัฐมนตรี ตน้ สังกัดของแต่ ละ
โครงการเสนอให้เสร็ จสิ้ นก่อนสิ้ นเดือน ธันวาคม 2558 ก่อนที่จะนําเรื่ องเข้า คณะกรรมการ PPP ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ก่อนที่
สุ ดท้ายจะนําเสนอเรื่ องเข้าคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ในเดือนมีนาคม 2559 จะเริ่ มเปิ ดซองประมูลในเดือน พฤษภาคม 2559 และเมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่ างกรอบความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ในการ
ดําเนิ นโครงการรถไฟฟ้ าขนาดทางมาตรฐานสายแรกของประเทศไทย 2 เส้นทางด้วยกัน คือ หนองคาย-โคราช-แก่งคอย-ท่าเรื อ
มาบตาพุด และแก่งคอย-กรุ งเทพฯ โดยตั้งเป้ าเริ่ มการก่อสร้ างในเดื อน พฤษภาคม 2559 วงเงินลงทุนประมาณ 4 แสนล้านบาท
โดยโครงการดังกล่าวจะดําเนินการเป็ น 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กรุ งเทพฯ-แก่งคอย ช่วงที่ 2 แก่งคอย-ท่าเรื อมาบตาพุด ช่วงที่ 3 แก่งคอยโคราช ช่วงที่ 4 โคราช-หนองคาย โดยมีการจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนเพื่อลงทุนในระบบรถไฟ รวมถึงการเดินรถและการซ่ อมบํารุ ง กับ
งานก่อสร้ างส่ วนหนึ่ ง ซึ่ งรวมถึง แหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้ า การจ่ายกําลังไฟฟ้ า ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม และระบบอาณัติสัญญาณ
รวมทั้งการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 6 จังหวัด (7 เขต) ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ที่ต้ งั อยู่บนระเบียงเศรษฐกิจอนุ ภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง
(GMS Economic Corridors) ที่มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้ ภาครัฐได้มีการวางแผนและเร่ งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมในพื้นที่จดั ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 6 จังหวัด (7 เขต) เพื่อเชื่ อมโยงตามแนว GMS เป็ น
ปั จจัยช่ วยสนันสนุนธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่ งการพัฒนาประกอบด้วยโครงการทางถนน ทางราง ทางนํ้า และทางอากาศ อาทิ การสร้าง
สะพานเชื่ อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน การก่อสร้ างรถไฟทางคู่ และการเพิ่มศักยภาพในการรองรั บผูโ้ ดยสารของสนามบินใน
ภูมิภาค เป็ นต้น รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านด่านศุลกากร โดยการก่อสร้างด่านใหม่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และอํานวย
ความสะดวกให้กบั กิจกรรมการค้าชายแดน โดยภาพรวมของแผนโครงสร้างพื้นฐาน และด่านศุลกากร ปี 2557-2565 เป็ นการลงทุน
ในโครงสร้ างพื้นฐานและด่านใน 6 จังหวัด (7 เขต) วงเงิน 109,187 ล้านบาท แบ่งเป็ นระยะเร่ งด่ วน (ก่ อนปี 2557-2559) วงเงิ น
21,182 ล้านบาท ระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2560 - 2562) วงเงิน 70,639 ล้านบาท และระยะยาว (หลังปี 2562) วงเงิน 17,636 ล้านบาท
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หากมองโอกาสการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง การก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic
Community: AEC) พร้อมกับการเปิ ดเสรี ทางการค้า เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ ในการรวมตัวกันเป็ นหนึ่งเดียว และมีเป้ าหมายส่ งเสริ ม
อาเซี ยนให้เป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน สามารถเคลื่อนย้ายสิ นค้า ธุรกิจ บริ การ การลงทุน แรงงานฝี มือ และเงินลงทุนอย่าง
เสรี จะเป็ นปั จจัยสําคัญที่เกื้อหนุนการเติบโตของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
เพื่อให้เกิ ด การเชื่ อมโยงระหว่างกันในอาเซี ยน โดยเฉพาะเส้นทางระหว่างพื้นที่ ที่มี ศกั ยภาพสู ง สุ ดของประเทศ ส่ งผลให้เกิ ด
โครงการทางหลวงอาเซี ยน (ASEAN Highways) ประกอบด้วยเส้นทางทั้งสิ้ น 23 เส้นทางรวมระยะทางประมาณ 3.84 หมื่น
กิโลเมตร กําหนดให้ใช้ตวั อักษรย่อ AH นําหน้าหมายเลขเส้นทางเหมือนกับทางหลวงเอเชียโดยใช้หมายเลข 1 ตัวหรื อ 2 ตัวส่ วน
ทางหลวงอาเซี ยนที่ มีเส้นทางแตกต่ างจากทางหลวงเอเชี ยกําหนดให้ใช้หมายเลข 3 ตัว ในประเทศไทยมี ทางหลวงอาเซี ยน 12
เส้นทางรวมระยะทาง 6,669 กิโลเมตร ทางหลวงอาเซี ยนดังกล่าว เชื่ อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน การดําเนินงานตามเส้นทางหลวง
อาเซี ยนเวลานี้ คือ เร่ งสร้างเส้นทางเชื่ อมที่ยงั ไม่สมบูรณ์และพัฒนามาตรฐานถนนที่ต่ าํ กว่าชั้นที่ 3 งานก่อสร้ างที่เกิดขึ้นเป็ น การ
ขยายถนนเป็ น 4 ช่องจราจรให้เสร็ จภายในปี 2563 อาทิ ช่วงเชียงราย-เชียงของ บนเส้นทาง AH3 ช่วงพิษณุโลก-หล่มสักบนเส้นทาง
AH16 ช่วงสัตหี บ-พนมสารคาม บนเส้นทาง AH19 และช่วงตราด-บ้านหาดเล็กบนเส้นทาง AH123 รวมทั้งการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 6 จังหวัด (7 เขต) ภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง (GMS Economic Corridors) ซึ่ งเป็ นจุดยุทธศาสตร์
ที่สาํ คัญ ภาครัฐได้เร่ งผลักดันให้เกิดแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมในพื้นที่ เพื่อรองรับขนาดเศรษฐกิจที่จะขยายตัว
ขึ้นเป็ นอย่างมากในอนาคตอันใกล้ และเป็ นการดึงดูดนักลงทุนจากภาคธุรกิจให้เข้ามาในพื้นที่ หากพิจารณาจากแผนดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่า มีโครงการเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็ น โครงการทางด้านถนน ประกอบไปด้วย โครงการก่อสร้าง รถไฟ โครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ และโครงการก่อสร้างสถานี ขนส่ งสิ นค้า โครงการทางด้านสนามบิน โครงการทางนํ้า ได้แก่ โครงการก่อสร้างท่าเรื อ และ
โครงการก่อสร้างสะพาน รวมทั้งโครงการก่อสร้างและปรับปรุ งด่านต่างๆ ส่ งผลให้การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเติบโต
ได้อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิม่ ขึ้นในระยะยาว อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มช่องทางในการแสวงหาโอกาส และขยายการลงทุน
ไปยังประเทศเพื่อนบ้านภายในภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV คือ กัมพูชา สปป. ลาว พม่า และเวียดนาม เป็ นตลาดที่มี
ศักยภาพสําหรั บการบริ การรั บเหมาก่อสร้ างของไทย ประเทศเหล่านี้ อยู่ในช่ วงพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานด้านต่ างๆ ทั้งด้านการ
คมนาคม ถนน ระบบราง สนามบิน ท่าเรื อ ชลประทาน พลังงาน โทรคมนาคม รวมทั้งการก่อสร้ าง โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร
สํานักงาน อาคารพานิชยกรรมขนาดใหญ่ ที่อยูอ่ าศัย การเร่ งพัฒนาหลายๆ ด้านเช่นนี้เพื่อเพิ่มจังหวะก้าวทางเศรษฐกิจให้รวดเร็ วมาก
ขึ้น ผูร้ ับเหมาก่อสร้างไทยมีโอกาสเข้าไปประมูลงานเพื่อดําเนินการเอง หรื อรับเหมาช่วง (Subcontract) ในโครงการก่อสร้างต่างๆ
เนื่องด้วยภูมิประเทศที่ต้ งั ติดพรมแดนและเชื่อมถึงกันกับไทย ส่ งผลให้ตน้ ทุนในการเข้าประมูลงานของผูร้ ับเหมาก่อสร้างของไทย
ตํ่ากว่าคู่แข่งจากประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะต้นทุนค่าขนส่ งในการเคลื่อนย้ายแรงงาน เครื่ องจักร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ อีกทั้งศักยภาพของผูร้ ั บเหมาก่ อสร้ างของไทยอยู่ในระดับทัดเทียมกับนานาชาติ ทั้งทางด้านเทคนิ คและความชํานาญทาง
วิศวกรรมในงานก่อสร้างและงานระบบ ประกอบกับประเทศไทยมีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิต
วัสดุก่อสร้าง อาทิ เหล็ก ปูนซี เมนต์ เป็ นต้น เหล่านี้ ลว้ นเป็ นปั จจัยส่ งเสริ มการขยายตลาดธุ รกิจรั บเหมาก่อสร้างของไทย เพื่อก้าว
ไปสู่ระดับอาเซียนต่อไป
สําหรับแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาค ของการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) พร้อมทั้งการเปิ ดเสรี ทางการค้า ส่ งผลให้ภาครัฐเร่ งผลักดัน
แผนพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานด้านคมนาคม และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง
(GMS Economic Corridors) ส่ งผลให้เกิ ดความต้องการด้านพลังงานเพิ่มสู งขึ้น โดยเฉพาะพลังงานทดแทน จะเห็นได้จาก
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่ ง เพื่อรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) นอกจากนี้
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน ได้มีนโยบายส่ งเสริ มเชื้ อเพลิงชี วภาพต่ อเนื่ อง แม้ปัจจุ บนั สถานการณ์ น้ าํ มัน
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เชื้ อเพลิ งมี ราคาตํ่าลงก็ตาม เพราะเป็ นการส่ งเสริ มให้ใช้ผลผลิ ตการเกษตรภายในประเทศ ลดผลกระทบจากปั ญหาพืช ผลทาง
การเกษตร เช่น ปาล์มนํ้ามัน อ้อย และมันสําปะหลัง สร้างงานกระจายรายได้ให้กบั ประชาชน และช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อม โดยได้วาง
แนวทางการขับเคลื่อนเชื้อเพลิงชีวภาพที่สาํ คัญๆ ได้แก่ ระยะสั้นในปี 2559 ที่จะถึงนี้จะเดินหน้าส่ งเสริ มการผลิตและใช้ไบโอดีเซล
B7 อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการจัดเตรี ยมมาตรฐานนํ้ามันไบโอดีเซล B10 และการดําเนินโครงการนําร่ องการใช้ไบโอดีเซล B20 ใน
รถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุ นให้เกิ ดการใช้ปาล์มนํ้ามันในประเทศ สร้ างเสถียรภาพด้านราคาและช่ วยลดผลกระทบต่อ
เกษตรกร ส่วนแผนงานระยะกลางปี 2560-2564 ของการผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในด้านความมัน่ คงทางวัตถุดิบในการผลิตเอทา
นอลและไบโอดีเซล รวมทั้งได้มีการเตรี ยมการแปรรู ปขยะเป็ นนํ้ามันเชื้อเพลิง และการปลูกพืชพลังงาน เพื่อเป็ นวัตถุดิบสําหรับก๊าซ
ชีวภาพอัด หรื อ CBG ซึ่ งสามารถผลิตได้จากนํ้าเสี ยจากโรงงาน เพื่อจะเป็ นเชื้อเพลิงทางเลือกหนึ่งในภาคขนส่ ง ทดแทนการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในภาคขนส่ ง (NGV) และจะช่วยให้พ้ืนที่ซ่ ึ งอยูห่ ่ างจากปลายท่อส่ งก๊าซได้มีทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
เป็ นการสร้ างมูลค่าจากของเสี ยให้สามารถผลิ ตพลังงานเพิ่มรายได้ให้ผูป้ ระกอบการ และได้ร่วมกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เร่ ง
เดินหน้าวิจยั เชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และสร้างความมัน่ คงด้านพลังงานในประเทศในอนาคตต่อไป
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
 บุคลากร
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จรั บเหมาเป็ นหลัก ทําให้จาํ นวนบุ คลากรที่ ตอ้ งใช้ข้ ึ นอยู่กับขนาดของโครงการที่ จะได้รับ
คัดเลือกจากการประกวดราคาในแต่ละครั้ง บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายในการจัดจ้างวิศวกรและพนักงานประจําในระดับที่เหมาะสมกับ
ประมาณการรายได้ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการจ้างพนักงานหรื อช่างเชื่อมจํานวนมาก โดยบริ ษทั ฯ จะจัดเตรี ยมกลุ่ม
พนักงานจํานวนหนึ่ง (Standby Team) ซึ่ งรวมถึงช่างเชื่อมจํานวนหนึ่งไว้ในกรณี ที่เกิดปั ญหาฉุ กเฉิ นที่พนักงานในแต่ละโครงการ
ขาดไปชัว่ คราวเท่านั้น
จากการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ ว ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในช่วงปี 2554-2556 จึงได้มีการว่าจ้างพนักงานประจําในส่ วนงาน
ต่ า งๆ มากขึ้ น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในตํา แหน่ ง วิ ศ วกรในสายงานการตลาด และปฏิ บัติ ก าร รวมถึ ง ฝ่ ายจัด ซื้ อ เพื่ อ รองรั บ การ
บริ หารงานขนาดใหญ่ในมือ
 แหล่งเงินทุน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการใช้นโยบายการขอแหล่งเงินกูป้ ระเภทสิ นเชื่อโครงการ (Project Finance) จากสถาบันการเงิน
เป็ นรายโครงการไป เพื่อสนับสนุนด้านการเงินในการดําเนินโครงการ อีกทั้งในบางกรณี อาจใช้วิธีการร่ วมทุน เช่น กิจการร่ วมค้า
เพือ่ เข้าดําเนินงาน โดยร่ วมกับคูส่ ญ
ั ญาเพือ่ ร่ วมกันสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง
 ผู้รับเหมาช่ วง
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการจ้างผูร้ ับเหมาช่วงในงานบางส่ วนที่บริ ษทั ไม่มีความชํานาญ หรื อช่ วงเวลาที่มีปริ มาณงานเกิน
กว่ากําลังคน โดยจะพิจารณาเลือกผูร้ ับเหมาช่ วงจากความน่าเชื่ อถือทางการเงิน ผลงานในอดีต และความพร้อมของบุคลากรและ
เครื่ องมือเครื่ องจักร ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะกําหนดรายละเอียดในการจ้างช่วงให้เหมือนหรื อใกล้เคียงกับที่บริ ษทั ฯ ทํากับลูกค้า
(Back-to-back) ทั้งในเรื่ องการส่ งมอบ การรับประกันคุณภาพ การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็ นต้น โดยการได้มาซึ่ งบริ ษทั สหการ
วิศวกร จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยในปี 2550 ช่วยเสริ มการทํางานของบริ ษทั ฯ ในด้านงานโยธา ซึ่งสหการวิศวกรมีความชํานาญ
 เครื่องจักรและอุปกรณ์
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์เป็ นของตนเองบางส่ วน เพื่อใช้ในการดําเนินงานก่อสร้างพื้นฐาน สําหรับ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาํ เป็ นต่องานก่อสร้าง บริ ษทั ฯ จะทําการเช่าเพื่อนํามาใช้ในแต่ละโครงการตามความต้องการ อีกทั้ง
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การที่สหการวิศวกรมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์สาํ หรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขุด รถแทรกเตอร์ เป็ นต้น ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้
จึงจะทําให้บริ ษทั ฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่ องจักรและอุปกรณ์
 วัตถุดบิ
โดยทัว่ ไป วัตถุดิบในการก่อสร้างของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. วัสดุก่อสร้ างทีม่ คี ุณลักษณะเฉพาะ ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนส่ วนใหญ่เมื่อเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น
ท่อ วาล์ว เป็ นต้น เนื่องจากในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่บริ ษทั ฯ ดําเนิ นงานอยู่ มักมีการกําหนดรายละเอียดของวัสดุที่ใช้จากเจ้าของ
โครงการ ทําให้ในบางครั้ง บริ ษทั ฯ ต้องซื้ อวัสดุดงั กล่าวจากตัวแทนจําหน่าย หรื อผูผ้ ลิตโดยตรง ซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั บริ ษทั ในประเทศ
ไทยหรื อบริ ษทั ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว เจ้าของโครงการมักกําหนดรายละเอียดของวัสดุให้สามารถ
เลือกใช้สินค้าได้มากกว่าหนึ่งบริ ษทั และบริ ษทั ฯ มักจะมีการต่อรองและขอการยืนยันราคาจากตัวแทนจําหน่ายหรื อผูผ้ ลิตก่อนยื่น
ประกวดราคา และให้คงราคาดังกล่าวไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
2. วัสดุก่อสร้ างทั่วไป ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนที่น้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบในการก่ อสร้ างทั้งหมด เช่ น ลวดเชื่ อม อิฐ
กระดาษทราย เป็ นต้น บริ ษทั ฯ จะมี การซื้ อวัสดุ ดงั กล่าวจากภายในประเทศ โดยอาจมีการซื้ อตามบริ ษทั คู่คา้ ที่ซ้ื อขายกันมาเป็ น
ประจํา หรื ออาจมีการซื้อจากร้านค้าตามหน้างานบ้างตามความจําเป็ น
สัดส่ วนการซื้อวัตถุดิบในและต่างประเทศของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ในปี 2558 เท่ากับ 80:20 ตามลําดับ
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ ยงจากการประกอบธุรกิจ และกลยุทธ์
1.1 การพึง่ พาลูกค้ าน้ อยราย
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ ทําให้กลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯ จะเป็ นกลุ่ม
ธุ รกิจก๊าซธรรมชาติ บริ ษทั ฯ ลดความเสี่ ยงโดยการขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มธุ รกิจพลังงานอื่น อาทิ โรงไฟฟ้ า พลังงานทดแทน
รวมทั้งการติดตั้งระบบวิศวกรรม และก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลาย และ
เพือ่ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กบั บริ ษทั ฯ
1.2 การพึง่ พาพันธมิตรจัดตั้งกิจการร่ วมค้ า
การประมูลงานโครงการขนาดใหญ่บางโครงการ ที่เจ้าของโครงการมีการกําหนดคุณสมบัติผเู ้ ข้าประกวดราคาไว้สูง จน
บางครั้งบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าร่ วมประมูลได้ อาทิ กําหนดขนาดของสิ นทรัพย์ ประสบการณ์การทํางาน ความสามารถเฉพาะทาง/
เทคโนโลยี เป็ นต้น ทําให้บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องหาพันธมิตร เพื่อจัดตั้งกิจการร่ วมค้า เพื่อยกระดับคุณสมบัติในการเข้าร่ วมประมูลงาน
การได้พนั ธมิตรก็ทาํ ให้บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงในการร่ วมรั บผิดชอบต่อความเสี ยหายกรณี ที่ผูร้ ่ วมงานในกิ จการร่ วมค้าไม่สามารถ
ดําเนินงาน หรื อปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาก่อสร้างได้ อย่างไรก็ดีปัจจุบนั ความเสี่ ยงนี้ ได้ลดลงไป เมื่อบริ ษทั ฯ มีประสบการณ์
การทํางานในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ทําให้บริ ษทั ฯ สามารถเข้าประกวดราคาได้ดว้ ยตนเองมากขึ้น
1.3 ความเสี่ ยงด้ านบุคลากร
งานรั บเหมาก่อสร้ างมี ความไม่แน่ นอนจากจังหวะเวลาในการได้งานใหม่ บางโครงการอาจประมูลงานได้ล่าช้า หรื อ
ประมูลงานไม่ได้ อาจทําให้บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนเพิม่ ในแง่ของอัตรากําลังพลที่เกินความจําเป็ น รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝี มือ
ในตลาดแรงงานปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ลดความเสี่ ยงโดยการเพิ่มสัดส่ วนการจ้างผูร้ ั บเหมาช่ วงในแต่ละช่ วงเวลาตามความเหมาะสม
รวมถึงการส่ งเสริ มให้เกิดการฝึ กอบรมพัฒนาทักษะ และทัศนคติในการทํางานของพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
1.4 ความเสี่ ยงด้ านกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับ
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ภายใต้ธุรกิจพลังงาน ปิ โตรเคมี จําเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัย ปั จจุบนั กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับก็มีแนวโน้มที่จะเข้มงวด
มากขึ้น โดยแต่ละโครงการต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) รายงานการศึกษาผลกระทบต่อสุ ขภาพ (HIA) รวมทั้ง
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน ซึ่ งถ้าเกิดความล่าช้าในการจัดทํารายงานดังกล่าว ก็จะเป็ นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการอนุมตั ิ
โครงการได้
2. ความเสี่ ยงด้ านการดําเนินงาน
2.1 ความเสี่ ยงจากความล่ าช้ าของโครงการก่ อสร้ าง
การเกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง จะทําให้บริ ษทั ฯ จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายโครงการที่เพิ่มขึ้น ในกรณี ที่ความล่าช้า
มีสาเหตุมาจากเจ้าของโครงการ อาทิ การส่ งมอบพื้นที่ล่าช้า เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ลดความเสี่ ยงโดยการบริ หารกําลังคน และค่าใช้จ่ายใน
โครงการนั้นๆ อย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพเมื่อเกิดความล่าช้าขึ้น และพยายามเจรจาตามกรอบของสัญญา เพื่อขอค่าชดเชย
จากเจ้าของโครงการ
ในกรณี ที่ความล่าช้าของโครงการมีสาเหตุมาจากความล่าช้าในการทํางานของบริ ษทั ฯ หรื อจากความล่าช้าของผูร้ ับเหมา
ช่วงของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ลดความเสี่ ยงโดยการวางแผนและเตรี ยมความพร้อมในเรื่ องของเครื่ องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้าง แรงงาน
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ฝี มือ และวิศวกรที่มีประสบการณ์ รวมทั้งควบคุมการทํางานของผูร้ ับเหมาช่วงอย่างใกล้ชิด และกําหนดเงื่อนไขในสัญญาให้บริ ษทั ฯ
สามารถเรี ยกร้องความเสี ยหายจากผูร้ ับเหมาช่วงได้กรณี ที่ผดิ สัญญา
2.2 ความเสี่ ยงจากการจัดส่ งวัสดุก่อสร้ างล่ าช้ า
บริ ษทั ฯ มีผขู ้ ายวัสดุก่อสร้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การสั่งซื้ อวัสดุบางรายการอาจต้องใช้เวลานานในการจัดซื้ อ
และส่ งของ บริ ษทั ฯลดความเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่าวโดยการจัดกลุ่มวัสดุที่ตอ้ งใช้ระยะเวลาสั่งซื้ อนานมาบริ หารจัดการเป็ นพิเศษ
เพือ่ ให้มีการดําเนินการจัดซื้อล่วงหน้านานพอที่จะไม่เกิดความล่าช้าจนส่ งผลกระทบต่อความสําเร็ จของโครงการ
2.3 ความเสี่ ยงด้ านความปลอดภัยในการปฎิบตั ิงาน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั ิ งาน โดยเฉพาะการดําเนิ นงานที่เกี่ ยวข้องกับก๊าซ และนํ้ามัน
บริ ษทั ฯ มีนโยบาย และระเบียบปฏิบตั ิดา้ นอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยมีการจัดทําแผนงาน
ความปลอดภัย และแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางานทั้งที่สํานักงานใหญ่ และสํานักงานโครงการ และมีการจัด
อบรมด้านความปลอดภัยอย่างสมํ่าเสมอเพื่อลดอุบตั ิเหตุจากการทํางาน และภาวะที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ในการปฏิบตั ิงาน
3. ความเสี่ ยงด้ านการเงิน
3.1 ความเสี่ ยงจากการได้ รับชําระค่ าก่ อสร้ างล่ าช้ า หรือไม่ ได้ รับชําระ
จากภาวะเศรษฐกิจในปี 2558 ที่ยงั อยูใ่ นช่วงชะลอตัว ต่อเนื่องจากปี 2557 ส่ งผลกระทบในการดําเนินธุรกิจต่างๆ ในวงกว้าง
สําหรับธุ รกิจรั บหมาก่อสร้างนั้น หากเจ้าของโครงการ หรื อบริ ษทั คู่สัญญาประสบปั ญหาด้านการเงิน และมีผลต่อการชําระเงินแก่
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง เกิดความล่าช้า หรื อชําระไม่ครบตามกําหนดระยะเวลา หรื อไม่ชาํ ระเงิน จะส่ งผลกระทบให้บริ ษทั ฯ ขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ประเมินและบริ หารจัดการเพื่อลดความเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่าว โดยมีนโยบายว่า บริ ษทั ที่กลุ่ม
บริ ษทั ฯ จะเข้าประมูลงานจะต้องเป็ นบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยง มีฐานะทางการเงินที่มนั่ คง และมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการชําระเงิน
กรณี เป็ นลูกค้าใหม่ จะมีการศึกษาประวัติความเป็ นมาของธุรกิจ ประเภทธุรกิจ และงบการเงินของลูกค้าอย่างละเอียด รอบคอบ และ
ในบางกรณี อาจจะมีการเจรจาต่อรองให้ลูกค้าชําระเงินค่าก่อสร้างล่วงหน้าก่อนเริ่ มงาน ทั้งนี้ ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่เป็ น
บริ ษทั ขนาดใหญ่ มีชื่อเสี ยงและฐานะการเงินดี และ/หรื อเป็ นหน่วยงานราชการ จึงทําให้ความเสี่ ยงดังกล่าวอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
3.2 ความเสี่ ยงจากความไม่ เพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
เงินทุนหมุนเวียนเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับธุ รกิจรั บเหมาก่อสร้ างเป็ นอย่างมาก ทั้งเพื่อใช้ในการเตรี ยมการในการเข้าประมูล
โครงการต่างๆ การใช้เป็ นหลักประกันกับธนาคารสําหรับวงเงินสิ นเชื่ อ และเพื่อการดําเนิ นโครงการให้สาํ เร็ จตามแผนงาน เป็ นต้น
หากบริ ษทั ฯ บริ หารสภาพคล่องไม่ ดีจะส่ งผลกระทบต่ อความสามารถในการรั บงานก่ อสร้ างโครงการใหม่ ๆ และส่ งผลต่ อการ
ดําเนิ นการก่ อสร้ างโครงการต่ างๆ ที่ มีอยู่ ให้แล้วเสร็ จไม่ได้ตามกําหนดเวลา กลุ่ มบริ ษทั ฯ มี มาตรการบริ หารสภาพคล่องอย่าง
ระมัดระวัง โดยการเจรจาต่อรองการรับชําระค่างวดงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ และกําหนดระยะเวลาการจ่ายเงินแก่ผจู ้ ดั หาวัตถุดิบ
เพื่อให้ได้รับเงินค่างวดงานที่สอดคล้องกับรายจ่ายในการบริ หารโครงการ วางแผนการจัดซื้ อวัตถุดิบ วัสดุ และอุปกรณ์ให้สอดคล้อง
กับช่ วงเวลาที่ตอ้ งการใช้ เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารเงินทุน และลดต้นทุนในการเก็บรักษา นอกจากนั้นแล้ว บริ ษทั ฯ มีแหล่ง
เงินทุนเพื่อสนับสนุนธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และเพื่อใช้ในยามจําเป็ นด้วยต้นทุนที่เหมาะสมอยูเ่ สมอ ไม่ว่าจะเป็ นการขอวงเงินสิ นเชื่อ
ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการประมูลงาน วงเงินสิ นเชื่ อโครงการเพื่อใช้ในการดําเนิ นโครงการ และการใช้เป็ นเงินหมุนเวียน โดย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายที่จะรักษาสัดส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และโครงสร้างเงินทุนให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและ
เป็ นไปตามข้อกําหนดที่ได้รับจากธนาคาร (Covenant) รวมทั้ง พยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั สถาบันการเงินต่างๆ
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สําหรับในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีการลงทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการเติบโตของธุ รกิจสําหรับโครงการขนาด
ใหญ่ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มีการระดมทุนเพื่อการลงทุนโดยการออกหุ น้ กู้ 100 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี ให้กบั บุคคคลโดยเฉพาะเจาะจง
ทําให้ไม่กระทบกับเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดําเนินการปกติ
นอกจากนั้นแล้ว จากเป้ าหมายการพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องไม่ต่าํ กว่า 4 โครงการภายในปี 2562 ในปี 2558
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั อาเซี ยนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) จํานวน 2,525,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 12.25
ณ สิ้ นปี 2558 และจะลงทุนเพิ่มอีกไม่นอ้ ยกว่า 2,750,000 ล้านหุน้ ภายในไตรมาสแรกของปี 2559 ทําให้บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนการถือ
หุน้ ประมาณร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มีการระดมทุนโดยการ
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั บุคคลในวงจํากัดจํานวน 330 ล้านหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 2.20 บาทต่อหุน้ และได้รับการอนุมตั ิการ
ออกหุน้ กูว้ งเงิน 2,000 ล้านบาทจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 เพื่อการลงทุนดังกล่าว
3.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯ มีการนําเข้าวัสดุอุปกรณ์บางรายการจากต่างประเทศ ทําให้ตอ้ งเผชิญกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ งความผันผวนดังกล่าวอาจส่ งผลต่อต้นทุนและกําไรของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ลดความเสี่ ยงโดยตอนประเมินต้นทุน
การเข้าประมูลงานจะมีการประมาณการค่าอัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อสิ นค้าให้สูงกว่าอัตราในปั จจุบนั เพื่อเป็ นการสํารองต้นทุนเผือ่
สําหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต และสําหรับโครงการขนาดใหญ่ที่จาํ เป็ นต้องนําเข้าวัสดุ และอุปกรณ์ในมูลค่า
สูง บริ ษทั ฯ อาจให้เจ้าของโครงการกําหนดมูลค่าโครงการบางส่ วนเป็ นอัตราสกุลเดียวกันเพื่อลดความเสี่ ยง นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยัง
มีนโยบายที่จะทําสัญญาซื้ อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อควบคุมต้นทุนให้อยู่ในงบประมาณ และเพื่อลดความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีโครงการที่เป็ นรายได้ท่ีเป็ นทั้งเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ 2 โครงการ คือ โครงการ
Provincial Gas Transmission Pipeline Nakhon Ratchasima จากบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่รับงานในนาม Sinopec-TRC Joint
Venture และโครงการ New Incinerator Plant จาก Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited
4. ความเสี่ ยงทีม่ ผี ลกระทบต่ อสิ ทธิหรือการลงทุนของผู้ถอื หลักทรัพย์
 ความเสี่ ยงจากการมีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ จํานวน 1,134,741,580 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25.09
ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ (บริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด เป็ นบริ ษทั ฯ ที่ถือหุน้ โดยนางไพจิตร รัตนานนท์
ประธานกรรมการ ร้อยละ 55) จึ งทําให้ในกรณี ที่มีผูถ้ ือหุ ้นมาประชุ มผูถ้ ือหุ ้นไม่ถึงครึ่ งหนึ่ งของหุ ้นทั้งหมด บริ ษทั เคพีเค 1999
จํากัด อาจจะสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เกือบทั้งหมดสําหรับวาระที่ตอ้ งใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ยกเว้น
เรื่ องที่กฎหมายหรื อข้อบังคับบริ ษทั กําหนดให้ได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ดังนั้น ผูถ้ ือหุ น้ รายอื่นอาจจะไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสี ยงเพือ่ ตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่เสนอได้
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
1. ลักษณะสําคัญของสิ นทรัพย์ ถาวรหลัก
ทรัพย์สินถาวรที่สาํ คัญของบริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
มีรายละเอียดตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
งบการเงินรวม
บริษทั ย่ อย

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

บริษทั ฯ

1.ที่ดิน

เป็ นเจ้าของ

140,472,120.00

2. อาคาร

เป็ นเจ้าของ

3. ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า เป็ นเจ้าของ

รายการสิ นทรัพย์

TRC
Engineering

TRC
Middle East

กิจการร่ วม
ค้ าไฮโดรเท็ค
สหการ

รวม

1,590,916.00

-

-

-

142,063,036.00

212,159,475.37

-

-

-

-

212,159,475.37

3,340,577.27

-

-

-

-

3,340,577.27

สหการวิศวกร

4. เครื่ องใช้สาํ นักงาน

เป็ นเจ้าของ

77,122,054.06

7,284,863.86

-

-

23,900.69

84,430,818.61

5.ยานพาหนะ

เป็ นเจ้าของ

66,380,969.92

22,028,183.90

-

-

-

88,409,153.82

เช่าซื้อ

827,102.80

-

-

-

-

827,102.80

6. เครื่ องมือช่าง และ
เครื่ องจักร

เป็ นเจ้าของ

200,119,992.23

15,219,029.04

-

-

-

215,339,021.27

7.งานระหว่างก่อสร้าง

เป็ นเจ้าของ

4,028,540.88

-

-

-

-

4,028,540.88

8. เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้าของ

96,661,390

79,499,530

-

-

-

176,160,920.39

26,263,551.40

21,700,000.00

เช่าซื้อ
รวมราคาทุนสิ นทรัพย์

47,963,551.40

827,375,774.23 147,322,522.89

-

-

23,900.69

974,722,197.81

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

166,792,988.98

94,674,261.99

-

-

458.31

261,467,709.28

หัก รายการระหว่างกัน

-

-

3,123,789.62 3,430,048.00

660,582,785.25

52,648,260.90

3,123,789.62 3,430,048.00

รวมมูลค่าทางบัญชี -สุ ทธิ

23,442.38

6,553,837.62
706,700,650.91

1.1 การประกอบธุรกิจพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
1.2 สรุปสาระสํ าคัญของสั ญญาทีส่ ํ าคัญในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
นายประเทือง ผลบุญ ที่ดินว่างเปล่า เพื่อใช้เก็บวัสดุ เครื่ องมือ และเครื่ องใช้ในการก่อสร้าง ขนาด 5 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่เลขที่
10 ตําบลมาบข่า กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ระยะการเช่า 1 สิ งหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 ในอัตราค่าเช่า 31,578.95
บาท (สัญญาปั จจุบนั )
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1.3 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตนทีส่ ํ าคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
ประเภทลักษณะทรัพย์สิน
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์
เป็ นเจ้าของ

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ราคาทุน (ล้ านบาท)
15.09

มูลค่ าสุ ทธิ (ล้ านบาท)*
8.02

ภาระผูกพัน
ไม่มี

หมายเหตุ *มูลค่าสุ ทธิ คือ มูลค่าราคาทุนตามบัญชี หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

2. นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่ อย และบริษทั ร่ วม
หนึ่งในเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ คือ พัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องไม่ต่าํ กว่า 4 โครงการ ภายในปี 25562 โดยบริ ษทั ฯ
มีนโยบายการลงทุนในในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทําธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และ/หรื อเป็ นธุรกิจซึ่ งอยูใ่ นอุตสาหกรรม
ที่มีแนวโน้มเจริ ญเติบโตโดยจะคํานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็ นสําคัญ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อาจจะมีการร่ วมมือกับ
พันธมิตรหรื อนักลงทุนรายอื่นในการร่ วมพัฒนาโครงการการลงทุนดังกล่าว
สําหรับด้านการบริ หารนั้น บริ ษทั ฯ จะควบคุมดูแลบริ ษทั ฯ ที่ร่วมลงทุนโดยจะส่ งตัวแทนเข้าไปเป็ นกรรมการและ/หรื อ
ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้า ทั้งนี้จาํ นวนตัวแทนจากบริ ษทั ฯ ที่เข้าไปเป็ นกรรมการจะขึ้นอยูก่ บั สัดส่ วนการ
ถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ด้วย
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่มีขอ้ พิพาททางด้านกฏหมายที่สําคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ที่มีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ ที่ มีจาํ นวนสู งกว่าร้ อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อพิพาททางด้านแรงงานส่ ว นใหญ่
ที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากเรี ยกร้องค่าชดเชยของพนักงานสัญญาจ้าง ซึ่ งว่าจ้างสําหรับโครงการต่างๆ โดยมีระยะเวลาว่าจ้างตามสัญญา
สอดคล้องกับระยะเวลาการดําเนินงานของแต่ละโครงการ
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

6. ข้ อมูลทัว่ ไป และข้ อมูลสํ าคัญอืน่
ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ

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

: บริษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
: ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม
และก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและ
การลงทุน
: เลขที่ 8 ซอยสุ ขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220
: 0107548000293
: www.trc-con.com
: +66 2022 7777
: +66 2022 7788
: 655,358,932.25 บาท
: 565,345,762.00 บาท
: 4,522,766,096 หุน้
: 0.125 บาท

บุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ต้ งั
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้สอบบัญชี
ที่ต้ งั
โทรศัพท์
โทรสาร

: บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
: เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400
: +66 2009 9000
: +66 2009 9991
: บริษทั สํ านักงาน อีวาย 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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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัว่ ไปของนิติบุคคลทีบ่ ริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
 บริษทั ย่ อย
ชื่อบริ ษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรี ยกชําระแล้ว
จํานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั สหการวิศวกร จํากัด
ร้อยละ 99.99
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและงานก่อสร้างทัว่ ไป
เลขที่ 8 ซอยสุ ขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220
0105497000257
www.sahakarn.com
+66 2022 7777
+66 2022 7788
500,000,000 บาท
500,000,000 บาท
50,000,000 หุน้
10 บาท

ชื่อบริ ษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรี ยกชําระแล้ว
จํานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TRC Investment Limited
ร้อยละ 100
ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่างๆ
10th Floor, Standard Chartered 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
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรี ยกชําระแล้ว
จํานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TRC International Limited
ร้อยละ 100 (ถือผ่านTRC Investment Limited)
ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่างๆ
Room 2101, Hong Kong Trade Centre 161-7 Des Voeux Road, Central Hong Kong
1202488
+66 2022 7777
+66 2022 7788
10,000 เหรี ยญฮ่องกง
10 เหรี ยญฮ่องกง
1 หุน้
10 เหรี ยญฮ่องกง

ชื่อบริ ษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:
:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรี 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

ชื่อบริ ษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:
:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรี ยกชําระแล้ว
จํานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

:
:
:
:
:
:
:

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
150,000 โอมานเรี ยล
150,000 โอมานเรี ยล
150,000 หุน้
1 โอมานเรี ยล

ส่ วนที่ 1 - หน้า 35

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558

 กิจการร่ วมค้ า
ชื่อบริ ษทั
สัดส่วนการลงทุนของบริ ษทั ฯ
ประเภทธุรกิจ

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
โทรศัพท์

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

: กิจการร่ วมค้ า ไฮโดรเท็ค สหการ
: ร้อยละ 49
(บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 51)
: ดําเนินการงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุ งขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (กิจการร่ วมค้านี้ จัดตั้งขึ้นเฉพาะการดําเนินงานก่อสร้าง
โครงการนี้เท่านั้น)
: เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
: 0993000342674
: +66 2936 1661-2

 บริษทั อืน่ ๆ
ชื่อบริ ษทั
: บริษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 8.61 (ถือผ่าน TRC Investment Limited สาธารณรัฐเมอริ เชียส)
ร้อยละ 3.64 (ถือผ่าน TRC International Limited เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน)
ประเภทธุรกิจ
: ผลิต และจัดจําหน่ายมิวรี เอท (Muriate) ของโปแตช
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: เลขที่ 8 อาคารทีอาร์ ซี (ชั้น 5) ซอยสุ ขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริ ษทั
: 0107547000478
โทรศัพท์
: +66 2001 7733
โทรสาร
: +66 2001 7739
ทุนจดทะเบียน
: 2,805,797,300 บาท
ทุนที่เรี ยกชําระแล้ว
: 2,060,837,300 บาท
: 20,608,373 หุน้
จํานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้
: 100 บาท
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
1. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 655,358,932.25 บาท ทุนเรี ยกชําระแล้ว 566,853,708.88 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 4,534,829,671 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.125 บาท
1.1 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่ างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มี1.2 ข้ อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
-ไม่มี2. โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น
2.1 ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุ ด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชื่อผู้ถอื หุ้น

จํานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น

1. กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์

1,136,213,580

25.12%

- นางไพจิตร รัตนานนท์

1,472,000

0.03%

1,134,741,580

25.09%

2. Samlee Corporation(2)

451,499,995

9.98%

3. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

320,649,995

7.09%

4. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS
AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS IPB BLIENT SEG(3)

139,222,800

3.08%

5. นายอานนท์ชยั วีระประวัติ

132,000,000

2.92%

6. นางสาวเพรชรัตน์ จรรยธรรมพต

100,000,750

2.21%

7. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล

69,667,100

1.54%

8. นายแสงชัย วสุนธรา

60,738,800

1.34%

9. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited, Singapore Branch

47,069,680

1.04%

10. นางศิริกาญจน์ ศักดิเดชภาณุพนั ธ์ ณ อยุธยา

46,567,000

1.03%

2,019,608,396

44.64%

4,522,766,096

100.00%

- บริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด(1)

11. อื่นๆ
จํานวนหุ้นทีอ่ อกและชําระแล้วทั้งหมด
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

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 (ถือหุน้ ใน Samlee ร้อยละ 100)
(3) CITYBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG คือ
Custodian ของ Broker Shkhothai Fund
3. การออกหลักทรัพย์อนื่
ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้อหุน้ ให้แก่กรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP – W2
จํานวน 31,600,000 หน่วย กําหนดวันใช้สิทธิ แปลงสภาพระหว่างปี 2557 - 2559 สิ้ นสุ ดโครงการวันที่ 30 มิถุนายน 2559
รายละเอียด ESOP-W2 ปรากฎในหัวข้อ 8. “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “(ค) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผูบ้ ริ หาร”
หน้า 46 - 47
ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีการออกหุน้ กูแ้ ละเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังนี้
- ออกหุน้ กูใ้ ห้กบั บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ล้านบาท หุน้ กูม้ ีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.68 ต่อปี
จ่ายชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
- เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน 330,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 2.20 บาท ให้กบั บุคคลในวงจํากัดจํานวน 16 ราย โดยได้รับ
เงินค่าหุน้ เพิม่ ทุนสุทธิจาํ นวน 713.09 ล้านบาท
4. นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
4.1 นโยบายของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ มี นโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้ อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคต โดยอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่การดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้ เช่น ใช้เป็ นทุนสํารองสําหรับการ
ชําระคืนเงินกู้ ใช้เป็ นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อกรณี มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสด
ของบริ ษทั ฯ ในอนาคต โดยให้อาํ นาจคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ที่อนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่ งคณะกรรมการของ
บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ประวัติการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ ได้แสดงในหัวข้อ 14. “การวิเคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ” หัวข้อย่อย
“อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ” หน้า 104
4.2 นโยบายของบริษทั ย่อย
-ไม่มี-
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8. โครงสร้ างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการขอบบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ เป็ นผูม้ ีบทบาท
สําคัญในการกําหนดนโยบายของบริ ษทั ฯ ร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งในการวางแผนการดําเนิ นงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ตลอดจนร่ วมกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย การบริ หารงานขององค์กร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสูงให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็ นอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

นางไพจิตร รัตนานนท์*
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี
นายอรุ ณ จิรชวาลา
รศ.พิเศษ เสตเสถียร
นายสมัย ลี้สกุล
นายภาสิ ต ลี้สกุล
นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
นายโลห์ อิง คี

11.
12.
13.
14.
15.
16.

นายศักดา ตันติวฒั นกูล
นายเชวง รี ศรี กิตต์
นายชยุต วัฒกภาคย์
นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ**
นายอํานวย ลายไม้
นายนิธิธชั ทิพย์อนันตสกุล

17. นายวิศลั ย์ เอกธรรมกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
กรรมการและที่ปรึ กษาโครงการฝ่ าย
กิจการพิเศษ
ผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ 1
ผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ 2
ผูอ้ าํ นวยการสายงานบริ หารองค์กร
ที่ปรึ กษาสายงานบัญชีและการเงิน
ที่ปรึ กษาโครงการ
ที่ปรึ กษาฝ่ ายบริ หารจัดการพัสดุและ
โลจิสติกส์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ

รวมจํานวนกรรมการและผูบ้ ริ หารของแต่ละชุด
ประธานกรรมการ  กรรมการ

















































  
  
 




  
  




คณะกรรมการจัดการ
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* ประธานกรรมการเป็ นตัวแทนจากบริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
** นางสาวจงกลณี ตันสุ วรรณ ลาออกจากประธานเจ้าที่การเงินตั้งแต่วนั ที่ 30 ธันวาคม 2558 แต่ยงั คงดํารงตําแหน่งที่ปรึ กษาสายงาน
บัญชีและการเงิน
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คณะกรรมการบริ หาร

รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หาร

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

คณะ
กรรมการ
บริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุ ดย่อย
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กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลี้สกุล นายภาสิ ต ลี้สกุล และ
นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองคนในสี่ คนนี้ลงลายมือร่ วมกัน และประทับตราสําคัญบริ ษทั ฯ
โดยมีนางสาวอุ่นเรื อน สุจริ ตธรรม เป็ นเลขานุการบริ ษทั
 คณะกรรมการบริษทั สหการวิศวกร จํากัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้
คณะกรรมการ
บริ ษทั

รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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





กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนาม*
๏
๏
๏



๏
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ประธานกรรมการ  กรรมการ ๏ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
*กรรมการสองคนในสี่ คนนี้ลงลายมือร่ วมกัน และประทับตราสําคัญบริ ษท
ั ฯ

ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั มีดงั นี้
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่ในเรื่ องที่
ต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนการดําเนิ นการ เช่ น เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น การทํา
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน การได้ม าหรื อ จํา หน่ า ยไปซึ่ ง สิ นทรั พ ย์ และการซื้ อหรื อ ขายสิ นทรั พ ย์ที่ สําคัญ ตามกฎเกณฑ์ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กําหนด เป็ นต้น
2. กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ฯ
3. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และการกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนิ นการให้เป็ นไป
ตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้ และ
การเติบโตอย่างยัง่ ยืน ยกเว้นนโยบายหรื อการดําเนินงานที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบและอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. พิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีสาระสําคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อํานาจการบริ หาร และ
รายการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
5. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกําหนดค่าตอบแทนของฝ่ ายบริ หาร
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบตั ิงาน
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี ที่เชื่ อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การบริ หารการจัดการความ
เสี่ ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ
9. กําหนดข้อบังคับหรื อระเบียบภายในของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องต่างๆ
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10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบ
บัญชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลุมเรื่ องสําคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี้จะกระทําได้กต็ ่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน ทั้งนี้ กําหนดให้รายการที่
กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
(ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
(ก) เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(ข) การทํารายการที่กรรมการมี ส่วนได้เสี ย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นอกจากนั้น ในกรณี ต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของกรรมการที่เข้า
ร่ วมประชุม และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั ฯ
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ การมอบหมายให้บุคคล
อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
(จ) การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรื อเลิกบริ ษทั ฯ
(ฉ) การอื่นใดที่กาํ หนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรื อ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยให้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงดังกล่าวข้างต้น
12. คณะกรรมการบริ ษทั อาจแต่งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็ นคณะกรรมการจัดการเพื่อปฏิบตั ิงานตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ การมอบอํานาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอํานาจที่ทาํ ให้กรรมการจัดการสามารถอนุ มตั ิ
รายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทํากับบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งกําหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มา
หรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอบเขต หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กาํ กับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ายจัดการ รวมทั้งให้
คําแนะนําและสนับสนุนการดําเนิ นธุรกิจของฝ่ ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานประจําของบริ ษทั ฯ ประธานกรรมการ
เป็ นผูท้ าํ หน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุม ผูถ้ ือหุ น้ และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วม
ในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพจนสําเร็ จลุล่วง
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 สรุ ปการเข้าประชุมของกรรมการในปี 2558

รายชื่อกรรมการบริษทั

สามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการจัดการ

การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการในปี 2558 (ครั้ง)

1. นางไพจิตร รัตนานนท์
2. รศ. ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี
4. นายอรุ ณ จิรชวาลา
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
6. นายสมัย ลี้สกุล
7. นายภาสิ ต ลี้สกุล
8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์
9. นายโลห์ อิง คี

1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1

10/10
9/10
10/10
10/10
9/10
10/10
10/10
10/10
7/7**

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

ไม่ได้เป็ น
2/2
2/2
2/2
2/2
1/1*
1/1*
2/2
ไม่ได้เป็ น

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

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

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

ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
4/6*
20/20
18/20
11/20

* นายสมัย ลี้สกุล ลาออกจากตําแหน่งกรรมการชุดย่อย คือ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
กรรมการจัดการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
** นายโลห์ อิง คี เข้ารับตําแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 แทน รศ.นพ.กําจร ตติยกวี กรรมการอิสระที่ลาออกในเดือนกรกฎาคม 2557

 สรุ ปการได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ปี ทีไ่ ด้ รับ
ปี ที่เลือก
แต่ งตั้งเป็ น
ครั้งล่ าสุ ด
กรรมการ

ประเภทของกรรมการ

การสรรหา/การ
แต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจําปี
2558

ปี ในการแต่ งตั้ง
เป็ นกรรมการ
ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งถัดไป

1. นางไพจิตร รัตนานนท์

2548

2556

ประธานกรรมการ

ไม่ใช่

2559

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

2548

2558

กรรมการอิสระ

ใช่

2561

3. พล.ต.อ.จรัมพร สุ ระมณี

2550

2557

กรรมการอิสระ

ไม่ใช่

2560

4. นายอรุ ณ จิรชวาลา

2552

2556

กรรมการอิสระ

ไม่ใช่

2559

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร

2548

2558

กรรมการอิสระ

ใช่

2561

6. นายสมัย ลี้สกุล

2550

2557

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

ไม่ใช่

2560

7. นายภาสิ ต ลี้สกุล

2556

2557

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

ไม่ใช่

2560

8. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์

2550

2558

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

ใช่

2561

9. นายโลห์ อิง คี

2558

-

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

ไม่ใช่

2559
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2. บริหาร
แผนผังองค์ กรของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 8 คน ดังนี้
1. นายภาสิ ต ลี้สกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
2. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
3. นายโลห์ อิง คี
ที่ปรึ กษาฝ่ ายโครงการพิเศษ
4. นายศักดา ตันติวฒั นกูล
ผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ 1
5. นายเชวง รี ศรี กิตต์
ผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ 2
6. นายชยุต วัฒกภาคย์
ผูอ้ าํ นวยการสายงานบริ หารองค์กร
7. นางสาวอุน่ เรื อน สุจริ ตธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริ ษทั
8. นางสาวเรวดี อาจหาญ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร มีดงั นี้
1. เป็ นผูส้ นับ สนุ น และอํานวยการการทํางานของคณะกรรมการบริ ษ ทั ทั้งในด้านปฏิ บตั ิ ก ารและ ด้านงานอํานวยการ
นําเสนองานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูเ้ ชื่อมต่อระหว่างกรรมการบริ ษทั และพนักงาน
2. ดําเนิ นการวางระบบบริ หารงาน การผลิตสิ นค้าหรื อบริ การจนถึ ง การส่ งมอบงาน เช่ น การตลาด งานประมู ล งาน
ออกแบบ งานจัดซื้อ การผลิต และการส่ งมอบ
3. รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเสี่ ยง และการจัดการ และนําเสนองบประมาณประจําปี ต่อคณะกรรมการ
บริ ษ ทั และดู แ ลการจัด การ และจัด สรรทรั พยากรองค์กรให้เป็ นไปตามกรอบ และแนวทางของงบประมาณ ภายใต้
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
4. กํากับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิ ทธิภาพ และให้เป็ นไปตามอํานาจหน้าที่ที่กาํ หนดไว้ และเป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
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5.

ดําเนินการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร และชุมชนสัมพันธ์ เป้ าหมายขององค์กร รวมทั้งสิ นค้าและบริ การ จะต้องได้รับการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็ นที่ภาคภูมิใจของผูถ้ ือหุน้
6. ดําเนินการเรื่ องการจัดหาทุนเพื่อการดําเนินงานของบริ ษทั วางแผนการจัดหาทุน แหล่งทุน กลยุทธ์การจัดหาทุน การจัดทํา
เอกสารการหาทุน และอื่นๆ
7. ดําเนินการเรื่ องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั จะมอบหมาย
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารจะดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการโดยตําแหน่ง
อนึ่ ง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ไม่มีอาํ นาจในการดําเนิ นการใดๆ เกี่ยวกับรายการหรื อเรื่ องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
หรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งมี ส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ประกาศกําหนด หรื อตามที่ตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยกําหนด) ที่จะทําขึ้นกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
3. เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ แต่งตั้งให้นางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม ดํารงตําแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 8
พฤศจิกายน 2550
การศึกษา:
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์
ประวัติการทํางาน:
ปรากฏดังหัวข้อ “คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร”
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั มีดงั นี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร
- ทะเบียนกรรมการ
- หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการรวมถึ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ เ ป็ นเลขานุ ก าร คื อ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
- หนังสื อเชิญประชุม และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรั กษารายงานการมี ส่วนได้เสี ย และหนังสื อรั บรองความเป็ นอิสระที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริ หาร และจัดส่ ง
สําเนารายงานดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ
ได้รับรายงานนั้น
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกําหนด และตามที่บริ ษทั ฯ มอบหมาย อาทิเช่น
- ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลให้การดําเนินกิจกรรม
ของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
- ทํา หน้า ที่ ใ นการดํา เนิ น การจัด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- ทําหน้าที่เป็ น Contact Person รับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
กฎหมายให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ฯ

ส่วนที่ 2 – หน้า 44

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

4. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(ก) ค่ าตอบแทนกรรมการปี 2558
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ของบริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับประธานกรรมการอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ อัตรา 25,000
บาทต่อเดือน กรรมการอิสระ 4 คน อัตราคนละ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 4 คน อัตราคนละ 10,000 บาทต่อ
เดือน (ในเดือนมีนาคม ปี 2558 มีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารเข้าใหม่ 1 คน คือ นายโลห์ อิง คี ที่ปรึ กษาโครงการ)
2. ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 ได้อนุมตั ิการจ่ายโบนัสกรรมการสําหรับผลการ
ดําเนิ นงานปี 2557 ให้กบั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ รวม 6 คน (รวม รศ.นพ.กําจร ตติยกวี อดีตประธานกรรมการ
ตรวจสอบที่ลาออกเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ด้วย) รวมเป็ นเงินโบนัสทั้งสิ้ น 1,685,500 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุม สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัท
ภิบาล และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในอัตรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเข้าร่ วมประชุมต่อครั้ง (ให้เฉพาะกรรมการอิสระ)
สําหรั บบริ ษทั ย่อยอื่นๆ ในปี 2558 มี การจ่ ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริ ษทั เดี ยว คือ บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
ในรู ปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท
สรุ ปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 เป็ นดังนี้
(หน่วย: บาท)

กรรมการบริษทั ฯ และ
บริษัท สหการวิศวกร จํากัด

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. นายภาสิ ต ลี้สกุล
8. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
9. นายโลห์ อิง คี
10. รศ.นพ.กําจร ตติยกวี*
11. นายศักดา ตันติวฒั นกูล
12. นายเชวง รี ศรี กิตต์
รวมค่ าตอบแทนกรรมการทีอาร์ ซี
และสหการวิศวกรปี 2558

คณะกรรมการ
บริ ษทั
(ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนราย
เดือนปี 58และ
โบนัสปี 57
1,150,000
550,000
490,000
490,000
490,000
120,000
120,000
120,000
95,000
135,500

3,760,500

ค่ าตอบแทนกรรมการทีอาร์ ซี
ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม
ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
พิจารณา
บรรษัทภิบาล บริ หารความเสี่ ยง
สหการ
ค่าตอบแทนและ
วิศวกร
สรรหา

ค่าตอบแทน
รวม

ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
40,000
20,000
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
40,000
20,000
10,000
20,000
40,000
20,000
10,000
20,000
ไม่ได้เป็ น
20,000
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น ไม่ได้เบี้ยประชุม ไม่ได้เป็ น ไม่ได้เบี้ยประชุม
ไม่ได้เป็ น ไม่ได้เบี้ยประชุม ไม่ได้เป็ น ไม่ได้เบี้ยประชุม
ไม่ได้เป็ น ไม่ได้เบี้ยประชุม ไม่ได้เบี้ยประชุม ไม่ได้เบี้ยประชุม
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ นกรรมการทีอาร์ซี
ไม่ได้เป็ นกรรมการทีอาร์ซี

120,000
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
120,000
120,000
120,000
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
41,290
120,000

1,270,000
610,000
580,000
580,000
510,000
240,000
240,000
240,000
95,000
135,500
41,290
120,000

120,000

641,290

4,661,790

80,000

20,000

40,000

* รศ.นพ.กําจร ตติยกวี เป็ นอดีตกรรมการอิสระที่ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ค่าตอบแทนในที่น้ ีคือโบนัสกรรมการปี 2557
ที่จ่ายในปี 2558
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ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินของผู้บริหารของบริษทั
ค่ าตอบแทน

เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนราย
5
5

ปี 2557*
จํานวนเงิน (ล้านบาท)
จํานวนราย
16.93
8
3.83
8
20.76

ปี 2558**
จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
26.70
5.39
32.09

* ปี 2557 ประกอบด้วยนายสมัย นายภาสิ ต นางพจนีย ์ นายศักดา และนายเชวง
** ปี 2558 ประกอบด้วยนายสมัย นายภาสิ ต นางพจนีย ์ นายโลห์ อิง คี นางสาวจงกลณี (ในปี 2558 ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและ

ปั จจุบนั เป็ นที่ปรึ กษาสายงานบัญชี และการเงิน) นายศักดา นายเชวง และนายชยุต

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวติ และอุบตั ิเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุ ขภาพ และเงิน
ประกันสังคม และในที่น้ ีไม่รวมค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

 ค่ าตอบแทนอืน่
(ก) ค่ าตอบแทนอืน่ ของกรรมการ
ประธานกรรมการได้รับเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ในปี 2558 รวม 48,750 บาท) ค่าเบี้ย
ประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุ ขภาพ รถประจําตําแหน่ง คนขับรถ และค่านํ้ามัน
(ข) ค่าตอบแทนอืน่ ของผู้บริหาร
เงินกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
เงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

จํานวนราย
5

ปี 2557
จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
0.85

จํานวนราย
7

ปี 2558
จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
1.84

(ค) ค่าตอบแทนอืน่ ของกรรมการและผู้บริหาร
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย ครั้งที่ 2 (โครงการ ESOP-W2)
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 ได้มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั
ฯ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ครั้งที่ 2 ตามโครงการ ESOP จํานวน 32,000,000 หน่วย อายุ 3 ปี
ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท และราคาใช้สิทธิ 4.70 บาท สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของทุกสิ้ นไตรมาส การใช้สิทธิ
ครั้งแรกกําหนดเป็ นวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแรงจูงใจและตอบแทน
การปฏิ บตั ิงานของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการ
ทํางาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่บริ ษทั ฯ อันจะส่ งผลทางอ้อมต่อประโยชน์โดยรวมของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ น้ อีกทั้งเพื่อเป็ น
การสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ให้ทาํ งานกับบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยต่อไปในระยะยาวอันจะส่ งผลดี ต่อการ
ปฏิบตั ิงานและการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคต
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด รวม 78 คน จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิรวม 31,600,000 หน่วย โดยกรรมการของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
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สหการ วิศวกร จํากัด จํานวน 11 ราย ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ของบริ ษทั คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20.89 เมื่อ
เทียบกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ของบริ ษทั ฯ ที่ออกทั้งหมด
ในระหว่างปี 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 มีการลาออกของกรรมการและพนักงาน และได้มีการพิจารณาจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิส่วนของพนักงานที่ลาออกให้กบั พนักงานที่เข้าเกณฑ์เพิ่มเติม ส่ งผลให้จาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จดั สรรสุ ทธิ ก่อนการ
ใช้สิทธิครั้งแรกเป็ น 31,598,200 หน่วย
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ได้มีมติแก้ไขราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิจากเดิม
4.70 บาท เป็ น 3.03 บาทต่อหุน้
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั ฯจากเดิ มมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาทเป็ นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท และอนุ มตั ิการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ ใน
อัตรา 4 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล จึงทําให้มีการปรับสิ ทธิการใช้สิทธิ ESOP – W2 เป็ น 1 หน่วยต่อ 5 หุน้ และแก้ไขราคาใช้สิทธิ จาก
3.03 บาท เป็ น 0.606 บาทต่อหุน้
ในระหว่างปี 2557 – 2558 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ ESOP – W2 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
31,598,200
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จดั สรรสุทธิก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก
ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญปี 2557 (ครั้งที่ 1-3)
(9,565,897)
ยกเลิกสิ ทธิจากการลาออกของกรรมการและพนักงานในปี 2557
(440,395)
คงเหลือ ณ สิ้ นปี 2557
21,591,908
ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญปี 2558 (ครั้งที่ 4 – 7)
(14,813,265)
ยกเลิกสิ ทธิจากการลาออกของกรรมการและพนักงานในปี 2558
(262,500)
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2558
6,516,143

หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย

5. บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด มีพนักงานทั้งสิ้ น 1,344 คน ประกอบด้วยพนักงาน
ประจํา 298 คน และพนักงานชัว่ คราว 1,046 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดงั นี้
จํานวนพนักงาน (คน)
ฝ่ ายงาน
ปี 2557
ปี 2558
พนักงานประจํา
ฝ่ ายบริ หาร (ตั้งแต่ระดับผูอ้ าํ นวยการขึ้นไป)
7
7
สายงานปฏิบตั ิการ และวิศวกรรม
230
237
สายงานบริ หารองค์กร
75
26
ฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายการเงิน
17
15
สายงานการตลาด พัฒนาโครงการและการลงทุน
27
13
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
2
-*
รวม
358
298
พนักงานชัว่ คราว
987
1,046
รวมพนักงานทั้งหมด
1,345
1,344
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* ตั้งแต่ปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้วา่ จ้างบริ ษทั ภายนอกเป็ นผูต้ รวจสอบภายใน
 ผลตอบแทนพนักงาน
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัดได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจํานวนรวมทั้งสิ้น 468.85 ล้านบาท
ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุ ขภาพ และ
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น
(หน่วย: ล้านบาท)
ผลตอบแทนพนักงาน
ปี 2557
ปี 2558
(ไม่ รวมกรรมการและผู้บริหารที่แสดงในหัวข้ อก่ อนหน้ า)
พนักงานประจํา
197.26
306.94
พนักงานสัญญาจ้าง
221.28
161.91
รวมผลตอบแทนทั้งหมด
418.54
468.85
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัดมีการตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริ หารงานของบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนทิสโก้ จํากัด ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีการกันสํารองเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-7 ของอัตราค่าจ้าง
 กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ทิสโก้มาสเตอร์ ร่วมทุน ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว บริ หารโดย บริ ษทั หลักทรั พย์ทิสโก้
จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทํางานกับบริ ษทั ในระยะยาว ซึ่ งใน
ปี 2558 บริ ษทั ฯ มีเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็ นเงินจํานวน 51.85 ล้านบาท และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด เป็ นเงินจํานวน
0.96 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2558)
 นโยบายการพัฒนาพนักงาน
ตามปรัชญาองค์กรของบริ ษทั ฯ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ยดึ มัน่ และมุ่งเน้น
การบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ตอ้ งการเป็ นผูน้ าํ ของประเทศใน
ธุ รกิ จรั บ เหมาก่ อสร้ างที่เ น้นคุณภาพและความปลอดภัย ในด้านงานก่ อสร้ างท่ อก๊ าซธรรมชาติ และงานก่ อสร้ างอุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมี และพลังงาน และมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืนมัน่ คง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั ฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่พิจารณาจาก Job Description เนื่องจากลักษณะงานของบริ ษทั ฯ ต้องใช้
พนักงานที่มีความรู ้ความชํานาญเฉพาะทาง (Specialist) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เห็นความสําคัญของการทํางานอย่างมีความสุ ข จึงมุ่งเน้นการ
คัดเลือกพนักงานให้ถูกต้องกับงาน (Put the right man to the right job) โดยเมื่อพนักงานมาเริ่ มงานกับบริ ษทั ฯ ทางหัวหน้างานจะมี
การชี้แจงงานตาม Job Description ให้พนักงานได้รับทราบอย่างละเอียดเพื่อความชัดเจนและโปร่ งใสในการทํางานต่อไป
2. บริ ษทั ฯ มีกระบวนการดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานทุกระดับ โดยนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตาม
กฎหมายแล้ว บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําสวัสดิการอื่นให้กบั พนักงานเพิม่ เติม ได้แก่
2.1 การจัดทําบัตรประกันสุขภาพ ทั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาล
ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ตอ้ งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งในส่ วนของผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน การผ่าตัดรวมถึงการรักษา
ด้านทันตกรรม
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2.2 การจัด ทํา ประกัน ชี วิ ต และอุ บ ตั ิ เ หตุ ห มู่ เพื่ อ ให้พนัก งานมี ค วามมั่น ใจในการทํา งานที่ อ าจมี ค วามเสี่ ย ง ทั้ง นี้
เนื่องจากการทํางานส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ เป็ นการทํางานที่สถานที่ก่อสร้าง (Site)
2.3 การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พให้กับพนักงานตั้งแต่ปี 2548 เพื่อให้พนักงานได้สะสมเงินเพื่อไว้ใช้ในยาม
เกษียณอายุงาน โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบให้กบั พนักงานตามจํานวนปี ที่กฎหมายกําหนด ในปี 2558 นี้
กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปลี่ยนแปลงในส่วนของเงินสะสมของพนักงานที่สามารถหักเงินสะสมเข้า
กองทุนดังกล่าวได้ในอัตรา 3 -15% ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจ และความสมัครใจของพนักงาน
2.4 การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิตามโครงการ ESOP ให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับ
ผลประโยชน์จากผลต่างของมูลค่าหุน้ ที่เพิม่ ขึ้น และเพื่อสร้างความรู ้สึกความเป็ นเจ้าของร่ วมกัน
3. คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากรอบและงบประมาณการขึ้น
เงินเดือนและโบนัสในภาพรวมของบริ ษทั ฯ เป็ นประจําทุกปี ซึ่ งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาเรื่ อง
ดังกล่ าวโดยพิ จ ารณาจากปั จจัย ภายนอก (เช่ น การคาดการณ์ อตั ราเงิ นเฟ้ อ สภาวะเศรษฐกิ จ) และปั จจัย ภายใน (เช่ น ผลการ
ดําเนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ ในแต่ ะละปี แผนการลงทุ น ระยะยาว ประวัติ ก ารขึ้ นเงิ น เดื อนและโบนัสในอดี ต ) เพื่ อกํา หนดกรอบ
ค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละปี ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดําเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. ตั้งแต่ปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้มีการทบทวนการจัดทําโครงสร้างระดับตําแหน่งจากเดิม 10 ระดับ เป็ น 14 ระดับวัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการเติ บโตตามเส้นทางอาชี พมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานตั้งใจปฏิบตั ิ งานและพัฒนา
ตนเองเพื่อความก้าวหน้าต่อไป และทบทวนโครงสร้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับการจัดทําระดับตําแหน่งใหม่ โดยได้ให้ที่ปรึ กษาที่มี
ความเชี่ยวชาญในการจัดทําโครงสร้างเงินเดือนทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนมาทําการศึกษาและเทียบเคียงกับ บริ ษทั ฯ ทั้งในธุรกิจ
เดียวกันและธุรกิจเทียบเคียง ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้างเงินเดือนที่สามารถแข่งขันได้และเป็ นธรรม
5. บริ ษทั ฯ มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้พฒั นาความรู ้และทักษะทั้ง
ความรู ้เฉพาะทางและและความรู ้ทวั่ ไป ดังนี้
5.1 พนักงานใหม่
บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดปฐมนิ เทศโดยจัดให้มีการอบรมพื้นฐานความรู ้ ดา้ นต่างๆ ที่ จาํ เป็ นสําหรั บการปฏิ บตั ิงานอัน
ประกอบด้วย ประวัติและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ความรู ้พ้ืนฐานด้านกระบวนการทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย
ขององค์กร ความรู ้เบื้องต้นด้านระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2008 ความรู ้ดา้ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบตั ิการ
รวมถึงความรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
5.2 พนักงานประจําทุกระดับ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถทั้งในด้านการบริ หารจัดการ
ทัว่ ไปและความรู ้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่างๆ โดยการจัดอบรมมีท้ งั การอบรมภายในและภายนอกโดยแบ่งตามระดับพนักงาน
ดังนี้
ระดับหัวหน้างานขึ้นไป อาทิเช่น
- หลักสู ตร “การบริ หารความเสี่ ยง” วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจความหมายของความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง
และเครื่ องมือที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อสามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสิ นใจเมื่อต้องเผชิ ญกับความเสี ยงและ
ความไม่แน่นอนต่างๆ โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก
- หลักสู ตร “การบริ หารจัดการโครงการ EPC ที่ประสบความสําเร็ จสําหรับผูใ้ ห้บริ การ” วัตถุประสงค์เพื่อให้มี
ความเข้าใจร่ วมกันเกี่ยวกับการบริ หารโครงการ EPC และให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงบทบาทของตนเองในการสนับสนุนการ
ทํางานของโครงการ และทําให้การบริ หารโครงการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก
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ระดับพนักงาน อาทิเช่น
- หลักสู ตร “การบริ การด้วยใจ” วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางในงานด้านการบริ การ และตระหนักถึงความสําคัญ
ของการบริ การที่ดีเลิศ โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก
- หลักสู ตร “แนวทางในการวัดและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน Key Performance Indicators (KPI)” วัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงาน ได้มีความรู ้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รวมถึงจัดทํา KPI รายบุคคลได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิ ทธิภาพเป็ นไปในเทิศทางดียวกันกับนโยบายของบริ ษทั ฯ จัดขึ้นโดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
- หลักสู ตร “บริ หารโครงการอย่างมืออาชี พด้วย Microsoft Project” วัตถุประสงค์เพื่อสามารถใช้งานพื้นฐาน
Microsoft Project ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ออกแบบและบริ หารโครงการได้อย่างเป็ นระบบ รวมทั้งสามารถแก้ไขปั ญหาโครงการ
โดยใช้เทคนิคต่างๆ โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก
- หลักสู ตร “โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทย เพื่อรองรั บประชาคมอาเซี ยน” เป็ น
โครงการที่บริ ษทั ฯ เข้าร่ วมกับกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กบั พนักงาน รองรับการขยายตลาด
ทางด้านธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาซียน โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก
สําหรับปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้พนักงานในทุกระดับเข้าฝึ กอบรมทั้งภายใน-ภายนอก โดยสรุ ปเป็ นชั่วโมงในการอบรมได้
ดังนี้
ปี 2557
ปี 2558
การอบรมของพนักงาน
(ไม่ รวมกรรมการบริษทั )
อบรมภายใน
อบรมภายนอก อบรมภายใน อบรมภายนอก
ระดับพนักงาน
108
186
250
516
ระดับหัวหน้างาน
102
294
129
210
รวมชั่วโมงการอบรม
110
480
379
726
6. การจัดทํากิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation) บริ ษทั ฯ มีการจัดทํากิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ ริ หารกับพนักงาน และพนักงานกับพนักงาน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก และสามัคคีให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับใน
องค์กร ดังนี้
6.1 การจัดทํากิจกรรมร่ วมรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Talk) ร่ วมกัน ซึ่ งจะมีการจัดทําทุกๆ 2 เดือน ทั้งนี้
เพื่อให้พนักงานได้พบปะกับผูบ้ ริ หาร
6.2 การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจําปี ภายใต้แนวคิด “เราคือบ้านหลังที่สอง”
6.3 จัดทําการ์ดวันเกิดให้กบั พนักงานทุกท่าน
6.4 การจัดทํากิจกรรมกีฬาสี และเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจําปี เพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกส่ วนงานทั้งในสํานักงาน
ใหญ่และพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในสถานที่ก่อสร้าง มีโอกาสร่ วมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และได้พบปะ
สังสรรค์กนั ในบรรยากาศที่อบอุน่
7. บริ ษ ัท ฯ ตระหนัก ถึ ง ความสําคัญ ในการสื่ อ สารข้อ มู ล ภายในองค์ก รระหว่ า งบริ ษ ทั ฯ กับ พนัก งาน ทั้ง พนัก งานที่
สํานักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิ บตั ิ งานในสถานที่ ก่อสร้ าง โดยมีฝ่ายสื่ อสารองค์กรเป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมและเปิ ดเผย
ข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่ องทางต่างๆ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมี ความเข้าใจในเรื่ องนโยบาย กฎระเบี ยบ ข่าวสาร และ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่ อสารดังกล่าวได้แก่ Intranet ซึ่ งข้อมูลที่เปิ ดเผย
ไว้ให้พนักงานได้รับทราบใน Intranet อาทิเช่น สื่ อในการเรี ยนรู ้ระบบ ERP, ข้อกําหนดต่างๆ ของระบบ ISO 9001:2008 ภาพ
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ วันเกิดพนักงาน พนักงานเข้าใหม่ประจําเดือน เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมี
การสื่ อสารผ่าน Email และบอร์ดพนักงานอีกด้วย
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8. บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการเคารพสิ ทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบตั ิระหว่างเพศ รวมถึง
บริ ษทั ฯ ยังมีการจ้างงานผูพ้ ิการ และการจ้างงานโดยไม่กาํ หนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง
9. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรื อข้อร้ องเรี ยนผ่านผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อ
กล่องรั บ ความคิ ด เห็ น โดยผูจ้ ัด การฝ่ ายทรั พยากรบุ คคลจะเป็ นผูร้ วบรวมข้อ เสนอแนะหรื อข้อ ร้ อ งเรี ย น เพื่ อนํา เสนอต่ อคณะ
กรรมการบริ หารบุคคลเพื่อพิจารณาและดําเนิ นการต่อไป ข้อมูลรายละเอียดของผูร้ ้ องเรี ยนจะถูกเก็บรั กษาเป็ นความลับอย่าง
เคร่ งครัด
 ข้ อพิพาททางด้ านแรงงานทีส
่ ํ าคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางด้านแรงงานที่ สําคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมาที่ มีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯ ที่ มี
จํานวนสู งกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อพิพาททางด้านแรงงานส่ วนใหญ่ที่ผ่านมาเกิดขึ้นจาก
เรี ยกร้องค่าชดเชยของพนักงานสัญญาจ้าง ซึ่ งบริ ษทั ฯ ว่าจ้างสําหรับโครงการต่างๆ โดยมีระยะเวลาว่าจ้างตามสัญญาสอดคล้องกับ
ระยะเวลาการดําเนินงานของแต่ละโครงการ
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9. การกํากับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่า การกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความสําคัญ และเป็ นสิ่ งที่เพิ่มมูลค่า และส่ งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของ
กิ จ การ บริ ษ ทั ฯ จึ ง ได้มี ก ารจัด ทํา นโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ และจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ขึ้ น อย่า งเป็ นลายลัก ษณ์ โดยในปี 2558
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรั บปรุ ง แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ รวมทั้งข้อควรปฏิบตั ิ ต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ปี 2558 ของโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริ ษทั
จดทะเบียนไทย และทบทวน “จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน” ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 10 หมวด เพื่อใช้เป็ นหลักใน
การประพฤติ ปฏิ บตั ิ ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยโดยการคํานึ งถึงสิ ทธิ ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
ทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ ความมีจริ ยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค วัตถุประสงค์ใช้เป็ น
แนวทางในการประพฤติและปฏิบตั ิที่ถูกต้อง เป็ นที่ยอมรั บของสังคม ซึ่ งจะส่ งผลให้การประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน โดยได้เปิ ดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการฉบับปี 2558 และจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงานฉบับปี
2558 ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และได้ผนวกเป็ นเอกสารส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทํางานให้กบั พนักงานทุกคน
บริ ษทั ฯ ได้รับผลประเมินการกํากับดูแลกิจการประจําปี 2558 ที่ประเมินโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย (IOD)
ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88 (ระดับ “ดีมาก”) เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริ ษทั จดทะเบียนโดยรวมที่อยูท่ ี่ร้อยละ
75 และสู งกว่าค่าเฉลี่ยในทุกหมวดของการประเมิน จากการสํารวจบริ ษทั จดทะเบียนจํานวน 588 บริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับ
คะแนนรายหมวด ในหมวดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ หมวดการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และหมวดการเปิ ดเผยข้อมูลและความ
โปร่ งใส อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเลิศ”
2. คณะกรรมการชุ ดย่ อย
ในปี 2558 โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการ
บริ หาร และคณะกรรมการจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 คณะกรรมการบริษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ดังนี้
1. นางไพจิตร รัตนานนท์
ประธานกรรมการ - ตัวแทนจากบริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 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
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
9. นายโลห์ อิง คี
โดยมีนางสาวอุ่นเรื อน สุจริ ตธรรม เป็ นเลขานุการบริ ษทั
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 คณะกรรมการบริษทั สหการวิศวกร จํากัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้
1. นางไพจิตร รัตนานนท์
ประธานกรรมการ
2. นายสมัย ลี้สกุล
กรรมการ
3. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการ
4. นายภาสิ ต ลี้สกุล
กรรมการ
กรรมการ
5. นายศักดา ตันติวฒั นกูล
6. นายเชวง รี ศรี กิตต์
กรรมการ
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษทั ย่ อย
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ประกอบด้วยนางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย
ลี้สกุล นายภาสิ ต ลี้สกุล และนางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองคนในสี่ คนนี้ลงลายมือร่ วมกัน และประทับตราสําคัญบริ ษทั ฯ
สําหรับขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั รายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 8 หน้าที่ 40
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้
1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.ต.อ.จรัมพร สุ ระมณี
กรรมการตรวจสอบ
3. นายอรุ ณ จิรชวาลา
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวศริ นทร์ทิพย์ เหล่ามหาเมฆ ผูต้ รวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนั จะครบกําหนดวันที่ 24 เมษายน
2560) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง การประชุม องค์ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบได้ถูกเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชี
ภายนอก และผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้
ผูส้ อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็ น และเป็ นเรื่ องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ก็ได้
2. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกําลังพลของการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน หรื อคัดเลือก
ผูต้ รวจสอบภายในในกรณี ใช้บริ การจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณา
ความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ การเลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปลี่ยนแปลงผูต้ รวจสอบภายในในกรณี ใช้บริ การจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
4. สอบทานการให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ

ส่วนที่ 2 – หน้า 53

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ รวมถึงพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบาย
การบริ หารทางการเงิ นและการบริ หารความเสี่ ยง ทบทวนการปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณทางธุ รกิ จของผูบ้ ริ หาร ทบทวนร่ วมกับ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ในรายงานสําคัญๆ ที่ตอ้ งเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้น
8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
8.7 ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
8.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
9. รายงานกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ท าํ อย่างเป็ นประจํา เพื่ อ คณะกรรมการบริ ษ ทั จะได้ท ราบถึ ง กิ จ กรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
9.1 รายงานการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่ องต่างๆ ไว้
อย่างชัดเจน
9.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
9.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ควรทราบ
10. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการ หรื อการกระทําดังต่อไปนี้ ซึ่ ง
อาจมี ผลกระทบอย่างมี นัย สํา คัญต่ อฐานะการเงิ น และผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดําเนินการปรับปรุ ง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10.2 ข้อสงสัย หรื อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องสําคัญในระบบการควบคุม
ภายใน
10.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึงสิ่ งที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน และ
ผลการดําเนิ นงาน และได้มีการหารื อร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารแล้วว่าต้องดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข เมื่อครบ
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กําหนดเวลาที่กาํ หนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดําเนินการ แก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่ งที่พบดังกล่าวต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
11. ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลซึ่ งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริ ษทั ได้กระทําความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติ การณ์ดงั กล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั รับทราบ และเพือ่ ดําเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกั ช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น
ให้แก่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชีทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
จากผูส้ อบบัญชี พฤติการณ์อนั ควรสงสัยที่ตอ้ งแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซ่ ึ งข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับพฤติการณ์น้ นั ให้เป็ นไป
ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
12. ให้มี อ าํ นาจเชิ ญ กรรมการ ผู ้บ ริ หาร หั ว หน้า หน่ ว ยงาน หรื อพนั ก งานของบริ ษัท หารื อ หรื อตอบคํา ถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นประจําทุกปี
14. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่
จําเป็ นหรื อเห็นสมควร
3. คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนและสรรหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการ
ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 2 คน รวมจํานวน 6 คน ดังนี้
1. พล.ต.อ.จรัมพร สุ ระมณี
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายอรุ ณ จิรชวาลา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
4. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
5. นายภาสิ ต ลี้สกุล
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
6. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
โดยมีนางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม เลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปั จจุบนั จะครบ
กําหนดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561)
กฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยหน้าที่ และความรั บผิด ชอบด้านการพิจารณา
ค่าตอบแทน และด้านการสรรหากรรมการ องค์ประกอบ วาระการดํารงตําแหน่ง และการรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ ได้เผยแพร่ ใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
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ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนและสรรหา มีดงั นี้
1. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
1.1 พิจ ารณารู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ า ยค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ หาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การว่ามีความเหมาะสมกับผลงาน เทียบเคียงได้กบั บริ ษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีความเป็ นธรรม
1.2 ร่ วมกําหนดเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการ
บริ 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 และนําเสนอค่าตอบแทนที่
กําหนดต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้อนุ มตั ิ ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ส่ วน
ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
1.6 กรณี ที่มีก ารเสนอขายหลักทรั พ ย์ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หร และพนัก งาน
(ESOP) จะต้องร่ วมกําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และเป็ นธรรมต่อทั้งพนักงานและผูถ้ ือหุน้ และพิจารณาความเหมาะสม
และให้ความเห็นชอบสําหรับกรณี ที่มีการจัดสรรให้กรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรั พย์ท้ งั หมดที่จะจัดสรร โดยต้องไม่มี
คณะกรรมการค่าตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5
2. ด้านการสรรหากรรมการ
- กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา โดยการพิจารณาความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญที่
เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริ ษทั ฯ สามารถอุทิศเวลาการทํางานให้บริ ษทั ฯ
- สรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหายังมีหน้าที่ในการดําเนินการเรื่ องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษ ทั และคณะกรรมการบริ ษ ทั มี อ าํ นาจในการเปลี่ ย นแปลงขอบเขตหน้า ที่ ข องคณะกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาตามความจําเป็ น หรื อเห็นสมควร
4. คณะกรรมการบรรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็ 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
โดยมีนางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนั จะครบกําหนดวันที่ 19 มีนาคม
2561)
กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ วาระการดํารงตําแหน่ง และ
การรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ ได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
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ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีดงั นี้
1. สอบทานนโยบายการกํากับดูแลกิ จการ จริ ยธรรมธุ รกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการดําเนิ นงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและนําเสนอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. เสนอแนวปฏิบตั ิ และ/หรื อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. ให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการนํานโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีไปดําเนินการในเชิงปฏิบตั ิ
5. ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังมีหน้าที่ในการดําเนิ นการเรื่ องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลตามความจําเป็ นหรื อ
เห็นสมควร
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่
เป็ 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. นายภาสิ ต ลี้สกุล
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
โดยมีนายชยุต วัฒกภาคย์ ผูอ้ าํ นวยการสายงานบริ หารองค์กรเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปั จจุบนั จะครบกําหนดวันที่
13 พฤศจิกายน 2561)
กฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยองค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง ขอบเขตและ
อํานาจหน้าที่ การประชุม การรายงาน และการประกาศใช้ ได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง มีดงั นี้
1. กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั ฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ ยงที่สาํ คัญ
ประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ ยงในการเข้าประมูลงาน ความเสี่ ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ความเสี่ ยงการก่อสร้าง ความเสี่ ยง
ทางการเงิน และความเสี่ ยงด้านบุคลากร เป็ นต้น รวมถึงให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริ หารความเสี่ ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจติดตามและควบคุมให้ความเสี่ ยงของ
บริ ษทั ฯ โดยรวมให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
3. กํากับดู แล สนับสนุ น ผลักดันให้เกิ ดความร่ วมมื อในการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั ฯ และทบทวนความ
เพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับรายการความเสี่ ยงที่สาํ คัญ การประเมินสถานะความเสี่ ยง การบริ หาร
ความเสี่ ยง ผลกระทบที่จะเกิดในการดําเนินงาน รวมถึงวิธีการป้ องกันและสิ่ งที่ตอ้ งดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข ในกรณี ที่มีเรื่ องสําคัญ
ซึ่งกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยเร็ ว
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5. คณะกรรมการจัดการความเสี่ ยงมีอาํ นาจจัดตั้งคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่ ดา้ นบริ หารความเสี่ ยง และรายงานต่ อคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6. ปฏิบตั ิงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
6. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 1 คณะ
คือ คณะกรรมการบริ หาร เพื่อทําหน้าที่วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 4 คน ดังนี้
1. นายสมัย ลี้สกุล
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายภาสิ ต ลี้สกุล
กรรมการบริ หาร
3. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการบริ หาร
4. นายโลห์ อิง คี
กรรมการบริ หาร
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร มีดงั นี้
1. วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริ หารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อให้
สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริ ษทั ฯ และการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล หรื อเงินปั นผลประจําปี เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
3. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริ ษทั ทันทีเมื่อตรวจพบหรื อสงสัยหรื อได้รับรายงานจากคณะกรรมการจัดการว่ามี
เหตุการณ์ทุจริ ต มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย และมีการกระทําที่ผดิ ปกติอื่น
4. ดําเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารอาจมอบอํานาจช่วงให้คณะกรรมการจัดการ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจอนุมตั ิทางการ
เงินในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อหลายเรื่ องตามที่คณะกรรมการบริ หารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้
อนึ่ง การอนุมตั ิรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการอนุมตั ิรายการที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริ หารหรื อผูร้ ับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
หรื อตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด) ทํากับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารได้ตามที่จาํ เป็ น
หรื อเห็นสมควร
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7. คณะกรรมการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หาร จํานวน 9 คน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการจัดการ
ตําแหน่ งด้ านบริหาร
ประธานกรรมการจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
1. นายภาสิ ต ลี้สกุล
กรรมการจัดการ
2. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
กรรมการจัดการ
3. นายโลห์ อิง คี
ที่ปรึ กษาโครงการ
กรรมการจัดการ
4. นายศักดา ตันติวฒั นกูล
ผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ 1
กรรมการจัดการ
5. นายเชวง รี ศรี กิตต์
ผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ 2
ผูอ้ าํ นวยการสายงานบริ หารองค์กร
กรรมการจัดการ
6. นายชยุต วัฒกภาคย์
ที่ปรึ กษาโครงการ
กรรมการจัดการ
7. นายอํานวย ลายไม้
ที่ปรึ กษาฝ่ ายบริ หารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์
กรรมการจัดการ
8. นายนิธิธชั ทิพย์อนันตสกุล
9. นางสาวจงกลณี ตันสุ วรรณ
ที่ปรึ กษาสายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการจัดการ
อํานาจในการอนุมตั ิวงเงินของคณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารมีอาํ นาจในการอนุมตั วงเงินต่างๆ ตามคู่มืออํานาจอนุมตั ิและดําเนินการ
ปี 2558 อาทิเช่น
เรื่อง
คณะกรรมการจัดการ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
- งบประมาณรายจ่ายลงทุนต่อโครงการ
≤ 10 ล้านบาท
> 10 ล้านบาท
- การตัดหนี้สูญ
≤ 5 ล้านบาท
5-10 ล้านบาท
- การเบิกเงินทดรอง
> 100,000 บาท/ครั้ง
- ค่าเลี้ยงรับรอง การประชาสัมพันธ์ และการบริ จาค
> 50,000 บาท/ครั้ง
- การกูย้ มื เงินระยะสั้นระหว่างบริ ษทั ในเครื อ
≤ 50 ล้านบาท
50-100 ล้านบาท
> 4 ล้านบาท
- การจัดหาสิ นทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน)
≤ 4 ล้านบาท
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ มีดงั นี้
1. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริ หารต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
2. อนุ มัติ ควบคุ ม ดู แ ลการดํา เนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษ ทั ฯ ให้เ ป็ นไปตามนโยบายธุ ร กิ จ แผนธุ ร กิ จ และกลยุท ธ์ ท างธุ ร กิ จที่
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิแล้ว
3. พิจารณาการเข้าทําสัญญาเกี่ยวกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และสัญญาเกี่ ยวกับการซื้ อทรั พย์สินหรื อทําให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ เพื่อ
นํามาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริ ษทั ฯ ตลอดจนการกําหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทําสัญญาดังกล่าว
4. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
5. ดําเนินการจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิ ดบัญชี การให้กยู้ มื การกูย้ มื การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ
รวมถึงการให้หลักประกัน จํานํา จํานอง คํ้าประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื้ อขายและจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ที่ดินใดๆ ตาม
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ซึ่งต้องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย
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6. พิจารณาผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ทุกไตรมาสและเปรี ยบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
7. มีอาํ นาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอัตราค่าจ้าง ให้บาํ เหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงิน
โบนัส ของพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร ตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขึ้นไป
8. ดําเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น หรื อตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ
คณะกรรมการบริ หารในแต่ละคราวไป
9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริ หาร/คณะกรรมการบริ ษทั ทันทีเมื่อตรวจพบหรื อสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริ ต มีการ
ปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย และมีการกระทําที่ผดิ ปกติอื่น
ทั้ง นี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารมี อ าํ นาจในการแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงขอบเขตอํา นาจหน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการจัดการได้ตามที่จาํ เป็ นหรื อเห็นสมควร
3. การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
 กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็ นผูพ้ ิจารณาเบื้องต้นถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็ นผูม้ ี
ความรู ้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือให้คาํ แนะนําที่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ จากนั้นนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลําดับ (นําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ เฉพาะกรณี การเพิ่มจํานวนกรรมการ
และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริ ษ ทั ฯ กํา หนดคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการอิ สระสอดคล้อ งกับ เกณฑ์ที่ ก ํา หนดโดยสํา นัก งานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.75* ของจํานวนหุ น้ 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 กี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร
หรื 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 อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับตําแหน่ง
5. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของสํานักงานสอบบัญชีซ่ ึ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั
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บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับตําแหน่ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การวิชาชี พนั้น เว้นแต่ได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับตําแหน่ง
* หมายเหตุ: คุณสมบัติดา้ นการถือหุน้ ของกรรมการอิสระเดิมกําหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 1 และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ได้อนุมตั ิให้แก้ไขการถือหุน้ เป็ นไม่เกินร้อยละ 0.75

(2) การสรรหากรรมการและผุ้บริหารระดับสู งสุ ด
 การสรรหากรรมการ
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการจะกระทําโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานที่ความเหมาะสม และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลําดับ (นําเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิ เฉพาะกรณี การเพิ่มจํานวน
กรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะ
ออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่ งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ
ได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
 การสรรหาผู้บริหารสู งสุ ด
การสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดจะกระทําโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานที่ความเหมาะสม และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการคัดเลือกผูบ้ ริ หารสูงสุ ด และนโยบายในการสื บทอดตําแหน่งในกรณี ที่มี
เหตุการณ์ฉุกเฉิ น หรื อการเกษียณอายุ เพื่อป้ องกันไม่ให้กระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
- อนุมตั ิให้มีแผนสื บทอดตําแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และมีนโยบายให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งระดับผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายขึ้นไปวางแผนสื บทอดตําแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู ้ในการทํางานให้กบั พนักงานในองค์กรที่มี
ศักยภาพ ที่เห็นว่าสามารถแทนตําแหน่งตนในกรณี เหตุการณ์ฉุกเฉิน หรื อการเกษียณอายุ
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- คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นดังนี้
 การศึ ก ษาไม่ ต่ าํ กว่ า ระดับ ปริ ญ ญาโทวิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อบริ ห ารธุ ร กิ จ หรื อ สาขาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง หากมี
การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาโท ให้เป็ นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆประกอบของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา
 ประสบการณ์ไม่นอ
้ ยกว่า 10 ปี ในการบริ หารงานในตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูง
 มีความเป็ นผูน
้ าํ และมีวิสยั ทัศน์ที่กว้างไกล
 มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
 มีการตัดสิ นใจและการแก้ไขปั ญหาที่สุขม
ุ รอบคอบ คํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดขององค์กร
 นโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั อืน่ ของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการ ให้
เป็ นตามข้อบังคับข้อ 13 วรรค 2 ของบริ ษทั ฯ ที่ว่า
“ห้ามมิ ให้กรรมการเข้าเป็ นหุ ้น ส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จาํ กัดความรั บผิด ในห้างหุ ้นส่ วนจํากัด
ประกอบกิจการหรื อเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”
และในกรณี ที่ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและกรรมการเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อื่ นที่ ไม่ เ ข้าข่ ายในกรณี
ดังกล่าว ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
4. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย และบริษทั ร่ วม
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมโดยมอบอํานาจให้ฝ่าย
จัดการดําเนินการ ดังนี้
- พิจารณาส่ งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพือ่ เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไปเป็ นกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วม อย่างน้อยตามสัดส่ วนการถือหุน้ เพื่อทําหน้าที่กาํ กับดูแล และควบคุมการดําเนินธุรกิจ
- รายงานการส่งตัวแทนดังกล่าว พร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบ
- กํากับดูแลให้บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมมีการปฏิบตั ิที่เป็ นไปตามอํานาจอนุมตั ิและดําเนินการ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูล
และดําเนินการใดๆ ที่เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการ
ได้มาหรื อจําหน่ายซึ่งสิ นทรัพย์
- รายงานสรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณี ที่มีเรื่ องที่ มี
นัยสําคัญของบริ ษทั ดังกล่าว อาทิเช่น การเพิ่มหรื อลดทุน การเลิกบริ ษทั ให้นาํ เสนอเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
ก่อนดําเนินการใดๆ
5. การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ได้กาํ หนดระเบียบข้อบังคับในการนําข้อมูล
ภายในของบริ ษทั ฯ โดยได้ใช้บงั คับมาจนถึงปั จจุบนั ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ
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2. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่นาํ ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปเปิ ดเผย
หรื อแสวงหาผลประโยชน์แ ก่ ต นเอง หรื อ เพื่ อ ประโยชน์แ ก่ บุ ค คลอื่ น ใด ไม่ ว่า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม และไม่ ว่ า จะได้รั บ
ผลตอบแทนหรื อไม่กต็ าม
3. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่ทาํ การซื้ อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
โดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ และ/หรื อเข้าทํานิ ติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของ
บริ ษทั ฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ซึ่ งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ควร
หลีกเลี่ยงหรื องดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ข้อกําหนดนี้
ให้รวมความถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ด้วย ผูใ้ ดที่ฝ่าฝื น
ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทําความผิดอย่างร้ายแรง
4. กรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลที่ดี บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร แจ้งการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้บริ ษทั ฯ รับทราบ และให้นาํ ส่ งสําเนาแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ที่ได้
รายงานต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริ ษทั เพื่อจัดเก็บเป็ นหลักฐาน และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษทั ผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ย่ อย:
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
TRC International Limited
TRC Investment Limited
TRC Middle East LLC
TRC Engineering LLC
กิจการร่ วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ

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
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
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ค่าสอบบัญชี
สําหรับรอบปี บัญชี 2558
930,000 บาท
820,000 บาท
3,000 เหรี ยญสหรัฐ
1,500 เหรี ยญสหรัฐ
3,200 โอมานเรี ยล
3,200 โอมานเรี ยล
300,000 บาท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

(2) ค่าบริการอืน่ (non-audit fee)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับการสอบบัญชี ปี 2558
- บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
23,652 บาท
- บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
1,376 บาท
7. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิที่เป็ นไปตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการให้สิทธิ ข้ นั พื้นฐานต่อผูถ้ ือหุน้ เช่น สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนใน
ที่ประชุมผุถ้ ือหุน้ สิ ทธิการได้รับส่ วนแบ่งในผลกําไร เงินปั นผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ การเปิ ดโอกาส
ล่วงหน้าในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ น้ การ
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็นในที่ประชุมอย่างเป็ นอิสระ และยังสนับสนุนให้กรรมการบริ ษทั ทุกคน ผูบ้ ริ หาร
รวมทั้งผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างพร้อมเพรี ยงกัน
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 และในระหว่างปี ไม่มีการ
เรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่อย่างใด บริ ษทั ฯ ได้มีการปฏิบตั ิที่เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
 การแจ้ งเชิญประชุ มผู้ถอื หุ้นเป็ นการล่วงหน้ า
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 บริ ษทั ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผา่ นระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”) ในการเผยแพร่ ข่าว การเปิ ดโอกาสล่วงหน้าให้ผถู ้ ือหุ ้น
สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 และเสนอชื่ อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็ นกรรมการ และสามารถส่ ง
ข้อมูลให้บริ ษทั ฯ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบต้องออกตามวาระ 1 ใน 3 และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาบรรจุวาระการประชุม ผูถ้ ือหุน้ สามารถแจ้งผ่านช่ องทางได้ 3 ทาง คือ ทางจดหมายอิเล็คทรอนิ ค ทางโทรสารและทาง
ไปรษณี ย ์ ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อเลขานุการบริ ษทั ทั้งนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อมาให้บริ ษทั ฯ พิจารณาแต่อย่างใด
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มีโอกาสศึกษาหนังสื อเชิ ญประชุมเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ในวันที่ 27 มีนาคม
2558 บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 และเอกสารประกอบที่ มีรายละเอียดครบถ้วนทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมทั้งชี้แจงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นในการเข้าประชุม และสิ ทธิ ออกเสี ยงลงมติของผูถ้ ือหุ น้ เปิ ดเผยในเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ และได้แจ้งให้นกั ลงทุนและผูถ้ ือหุน้ รับทราบ โดยเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฯ ได้ส่งหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และได้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน
ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณา
ของผูถ้ ือหุน้
 วันประชุ มผู้ถอื หุ้น
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 มีกรรมการเข้าร่ วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งสิ้ น 9 คน กรรมการที่
ไม่ ไ ด้ร่ ว มประชุ ม คื อ รศ.พิ เ ศษ เสตเสถี ย ร กรรมการอิ สระ (ลาการประชุ ม เนื่ อ งจากปั ญ หาสุ ข ภาพ) โดยประธานกรรมการ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด) และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผูบ้ ริ หาร ที่ปรึ กษากฎหมาย และผูส้ อบ
บัญชี หรื อตัวแทนของผูส้ อบบัญชี ได้เข้าร่ วมการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอย่างพร้ อมเพรี ยงกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ใช้ระบบบาร์ โค๊ดในการ
ลงทะเบียน และนับคะแนนเสี ยง เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้
ก่อนเริ่ มการประชุ ม ประธานที่ประชุ มได้แนะนํากรรมการ ที่ปรึ กษากฎหมาย และผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ให้ที่
ประชุมรับทราบ ที่ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งวิธีปฏิบตั ิในการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนน และคะแนนเสี ยงที่ตอ้ งการในการลง
มติผ่านแต่ละวาระ การดําเนิ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปตามลําดับวาระในหนังสื อเชิ ญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่
ไม่ได้ระบุในหนังสื อเชิญประชุ ม สําหรั บวาระค่าตอบแทนกรรมการได้มีนาํ เสนอนโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการต่อผูถ้ ือหุน้ โดยแยกเป็ นค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ
หุ ้นใช้สิทธิ ในการออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายคน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
โดยได้ให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนสําหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็ นหลักฐาน ส่ วนวาระอื่นได้ขอให้ใช้
บัตรลงคะแนนกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ ไม่เห็นชอบหรื องดออกเสี ยง นอกจากนั้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ มีสิทธิ อย่างเท่า
เทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรื อตั้งข้อซักถามในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ จะมีกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อตอบคําถามและให้ขอ้ มูลรายละเอียดในที่ประชุม ก่อนการลงมติ
ในวาระใดๆ
 หลังวันประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกประเด็นซักถาม ข้อคิดเห็น และรายละเอียดต่างๆ ที่สาํ คัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้
สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้
(1) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนซึ่งที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ีแจงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบก่อนเริ่ มการประชุมตามวาระ
(2) คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง เป็ นจํานวนเสี ยงและ
สัดส่วนเท่าใดในแต่ละวาระ
(3) รายชื่อพร้อมทั้งตําแหน่งของกรรมการผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย และที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ที่เข้าร่ วมประชุม
(4) สรุ ปสาระสําคัญของข้อซักถาม ข้อคิดเห็นที่สาํ คัญ และข้อเสนอแนะ ของผูถ้ ือหุน้ รวมทั้ง คําชี้แจงของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารที่ได้ตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
บริ ษทั ฯ ได้ส่งรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนบริ ษทั มหาชน กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ใน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ซึ่ งอยู่ภายในกรอบเวลาที่กาํ หนด 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ รายงานการประชุ มทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษ วีดีทศั น์แสดงภาพ และเสี ยงของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีการกระจายการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยเป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กล่าวคือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่ งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นเพื่อสิ ทธิ ในการเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
บริ ษทั ฯ มีสดั ส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย (free float) ร้อยละ 52.47
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการปฏิบตั ิดงั นี้
- เปิ ดช่องทางให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถนําเสนอวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการเป็ น
การล่วงหน้า ดังรายละเอียดที่ได้เปิ ดเผยในข้อ 1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็ น
ผูพ้ จิ ารณาคุณสมบัติผทู ้ ี่ได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ
- กําหนดให้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมเป็ นไปตามจํานวนหุน้ โดยหนึ่งหุน้ มีสิทธิ เท่ากับหนึ่งเสี ยง และไม่กระทําการ
ใดๆ ที่เป็ นการจํากัด ละเมิด หรื อริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย ผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ และ
นักลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูม้ ีหน้าที่ดูแลผูถ้ ือหุ ้น โดยเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนสามารถ
เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรื อข้อร้องเรี ยนไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาดําเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง
อาทิเช่น กรณี เป็ นข้อร้องเรี ยน จะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม กรณี เป็ นข้อเสนอแนะที่เป็ นเรื่ อง
สํา คัญ และมี ผ ลต่ อ ผู ม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย โดยรวม หรื อมี ผ ลต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ จะเสนอเรื่ อ งดัง กล่ า วต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ พิจารณานําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่เห็นสมควร
- การดําเนิ นการประชุ มเป็ นไปตามข้อบังคับ และนําเสนอวาระต่อที่ประชุ มตามลําดับในหนังสื อเชิ ญประชุมมีการ
แสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุ มที่ไม่แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะ
วาระที่มีความสําคัญที่ผถู ้ ือหุ น้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อเชิ ญ
ประชุม การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใสตามลําดับวาระที่กาํ หนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้
ได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็ นรายบุคคล
- เปิ ดเผยหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมเอกสารแนบผ่านเว็บไซต์บริ ษทั ฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
และส่งหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน และ/หรื อ 14 วัน (กรณี ที่มีวาระที่เกี่ยวข้อง
กับทุนจดทะเบียน หรื อวาระอื่นๆ ที่เป็ นไปที่กฎหมายกําหนด)
- มีการใช้ระบบบาร์ โค๊ดนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อความถูกต้องและแม่นยําในการนับ
คะแนน
- มีบตั รลงคะแนนเสี ยงสําหรับผูถ้ ือหุน้ ใช้ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในกรณี
ที่มีผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรื องดออกเสี ยง
- ก่อนการเริ่ มประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน วิธีนบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ และ
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และการ
ประชุมจะดําเนินเป็ นไปตามลําดับวาระการประชุมในหนังสื อเชิญประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิม่ วาระการประชุมในที่ประชุม
- เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิ ด ขึ้นได้ บริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดนโยบายการเข้าทํารายการ
ระหว่างกัน ที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดในหัวข้อ “13. รายการระหว่างกัน” และ
ทุก ไตรมาสได้มีการนําเสนอสรุ ปรายการระหว่างกัน ซึ่ งประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวโยง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
ขนาดของรายการ และความจําเป็ นและความสมเหตุ ส มผลของรายการต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น
- คณะกรรมการบริ ษทั มีการกําหนดระเบียบข้อบังคับในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปใช้ โดยแนบเป็ นส่ วน
หนึ่ งของข้อบังคับการทํางานเพื่อป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ื่นในทางไม่ชอบ และได้เผยแพร่
ระเบียบข้อบังคับการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ในหัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการ”
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- บริ ษทั ฯ ไม่มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริ ษทั ฯ ได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของ บริ ษทั ฯ และบท
กําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ใน
กรณี ที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารมีการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ ของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการ ให้
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ทราบ และเผยแพร่ ต่อสาธารณะต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
จะแจ้งเตือนกรรมการและผูบ้ ริ หารด้วยจดหมายอิเล็คทรอนิคให้รับทราบช่วงระยะเวลาห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เป็ นเวลา
1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี และทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะนําเสนอ
การเปลี่ยนแปลงของการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผูบ้ ริ หารต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ คํานึงถึงความสําคัญของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก และ ตระหนักถึงความสนับสนุนจาก ผูม้ ี
ส่ วนได้เ สี ย ต่ างๆ ซึ่ งจะสร้ างความสามารถในการแข่งขัน และสร้ า งกําไรให้กับ บริ ษทั ฯ บริ ษ ทั ฯ จะปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและ
ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี มีนโยบาย “จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน” เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ในหัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการ” เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่สาํ คัญเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกคนรับทราบ ทําความเข้าใจ และยึดถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ เป็ นดังนี้
 พนักงาน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม และมีนโยบายพัฒนา
พนักงานให้มีความรู ้ ความสามารถ และมีความชํานาญในงานที่ตนรับผิดชอบ และมีการดูแลพนักงานด้านผลตอบแทน สวัสดิการ
คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็ นธรรม การปฏิบตั ิต่อพนักงานที่เป็ นรู ปธรรมได้แสดงในหัวข้อ “9.
โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “นโยบายการพัฒนาพนักงาน”
 ผู้ถอื หุ้น
บริ ษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างสมํ่าเสมอ และให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน มุ่งบริ หารงานที่สร้าง
ความเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดํารงกิจการและการแข่งขันในระยะยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและ
ยัง่ ยืนให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ โดยมีกาํ หนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หลังจากหักภาษีและ
สํารองตามกฎหมายให้แก่ผถู ้ ือหุน้
 คู่แข่ งขัน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนการร่ วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้า ภายใต้กรอบ
กติกาการแข่งขันเสรี ที่เป็ นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม ไม่
เปิ ดเผยหรื อละเลยให้ขอ้ มูลความลับของบริ ษทั ฯ ตกอยูใ่ นมือคู่แข่ง ไม่โจมตีและทําลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
หรื อใช้วิธีอื่นที่ไม่ถูกต้อง และไม่กลัน่ แกล้ง หรื อทําให้คแู่ ข่งเสี ยโอกาสอย่างไม่เป็ นธรรม
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 ลูกค้ า
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการให้บริ การที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด ในราคาเป็ นธรรม ส่ งมอบงานภายในระยะเวลาที่กาํ หนด และปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และข้อตกลงทางการค้าอย่าง
เคร่ งครัด มีการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นาํ ความลับทางการค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของทุกขั้นตอนในการทํางาน และความสมบูรณ์ของงานที่
ส่ งมอบเป็ นอย่างมาก เนื่องจาก ลักษณะงานของบริ ษทั ฯ เป็ นงานบริ การรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงานและปิ โตรเคมี
บริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญในการฝึ กอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็ น
มาตรฐาน ภายใต้ความปลอดภัยสูงสุ ด
นอกจากนี้ ในระหว่างงานก่อสร้าง บริ ษทั ฯ จะมีการจัดประชุมกับลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอทุกโครงการ และยินดีที่จะ
นําชม หรื ออธิบายงานก่อสร้างในส่วนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมัน่ ใจในงานก่อสร้างของบริ ษทั ฯ ทุกขั้นตอน ซึ่ งบริ การต่างๆ
เหล่านี้ ทําให้ลกู ค้าเกิดความไว้วางใจ และพึงพอใจในผลงานที่ได้มาตรฐานเสมอ
 คู่ค้า
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบตั ิในการจัดซื้ อ จัดจ้าง และกําหนดหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลื อกคู่คา้ ไว้อย่างชัดเจน มี การจัดทําระบบทะเบียนผูข้ าย เพื่อให้เกิ ด ความเป็ นธรรมในกระบวนการจัดหาที่ โปร่ งใส และมี
ขั้น ตอนที่ ต รวจสอบได้ และเพื่ อ ให้แ น่ ใ จถึ ง การไม่ มี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ข องกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร จัดทําหนังสื อยืนยันความเป็ นอิสระของตนกับคู่คา้ รายหลักของบริ ษทั ฯ
เป็ นประจําทุกปี
 เจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กบั เจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเคร่ งครัด และมีการปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงด้านการค้ากับเจ้าหนี้ การค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการชําระค่าสิ นค้าและบริ การ แต่ ละปี จะมี การจัด ให้เจ้าหนี้ สถาบัน
การเงินเข้าเยีย่ มชมไซท์โครงการก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนสิ นเชื่อโครงการ เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการ และมีการ
จัดประชุ มระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ กับผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่สินเชื่ อของสถาบันการเงิน เพื่อร่ วมกันทบทวน และ
พิจารณาวงเงินสิ นเชื่อ หลักประกัน เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และเพือ่ การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สถาบันการเงิน
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริ ษทั ฯ มีนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ไม่ว่าจะเป็ นด้านการออกแบบ การใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดทํา “นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรั กษาความมัน่ คง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให้การรั กษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด เป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ มีความมัน่ คงปลอดภัย และ
สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และการคุกคามจากภัย
ต่างๆ นอกจากนั้นแล้วยังมี การจัดทํา “ขั้นตอนการดําเนิ นการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ นจากภัยพิบตั ิ กบั ระบบสารสนเทศและการ
สื่ อสาร (IT Contingency Plan)” เพื่อเป็ นแนวทางการป้ องกันความเสี่ ยง และแก้ไขปัญหากรณี เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ น
 การละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการเคารพสิ ทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบตั ิระหว่างเพศ
รวมถึงบริ ษทั ฯ ยังมีการจ้างงานผูพ้ กิ าร และการจ้างงานโดยไม่กาํ หนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งอีกด้วย
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 สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตระหนักถึ งความรั บผิดชอบที่ จะมี ส่วนร่ วมพัฒนาสังคม ชุ มชน และสิ่ ง แวดล้อม จึ ง มี
นโยบายจัดสรรงบประมาณประจําปี เพือ่ ใช้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าว และส่ งเสริ มให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาชุมชน กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนใน
ปี 2558 ปรากฏในหัวข้อ “11. ความรับผิดชอบต่อสังคม”
 ระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ได้ประกาศนโยบายใหม่ ด้านคุณภาพ ความมัน่ คง ความปลอดภัย อาชี วอนามัย สิ่ งแวดล้อมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ซึ่ งเป็ นนโยบายที่บูรณาการเครื่ องมือการบริ หารจัดการเพื่อก่อให้เกิดเป็ นวัฒนธรรม
ด้าน HSE ควบคู่ไปกับคุณภาพผลิตผลและการบริ การแก่ลูกค้า สวัสดิภาพของพนักงาน รวมทั้งประชาชนโดยรวม อย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ ซึ่ งเป็ นนโยบายที่บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับการบริ หารและการจัดการที่เป็ นไปตามมาตรฐานสากล โดยผูบ้ ริ หารทุกคนต้องเป็ นผูน้ าํ และถือเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงานทุกคนที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามระบบบริ หารคุณภาพ อาชี วอนามัย ความปลอดภัย และการบริ หารและจัดการ
สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นรู ปธรรม ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ได้รับการรั บรองระบบบริ หารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008
สําหรับมาตรฐานการบริ หารงานที่มีคุณภาพสากล โดยบริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการตรวจเพื่อรักษาใบรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2008 ใน
เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2558 ตามลําดับ โดยได้ผา่ นการต่ออายุใบรับรองดังกล่าว แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ดําเนินการตามมาตรฐาน ISO
9001:2008 อย่างเคร่ งครัด ในแต่ละปี จะมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งโดยคณะติดตาม
ตรวจสอบภายในระบบบริ หารคุณภาพของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด เอง และโดยบริ ษทั ผูใ้ ห้การรั บรองระบบ
บริ หารคุณภาพซึ่ งเป็ นหน่วยงานอิสระจากภายนอก ปี ละ 2 ครั้ ง เพื่อกํากับดูแลให้มีการดําเนิ นงานสอดคล้องกับระบบบริ หาร
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างต่อเนื่อง
2. บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งสายงานใหม่ข้ ึน โดยผนวกฝ่ ายบริ หารระบบคุณภาพ ฝ่ ายควบคุมและประกันคุณภาพ และฝ่ าย
อาชี วอนามัย ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม รวมเป็ นสายงานบริ หารคุณภาพส่ วนกลาง รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เพื่อบูรณาการการบริ หารจัดการระบบคุ ณภาพ ความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ให้เป็ นไปตามมาตรฐานและตาม
ข้อกําหนดของสัญญาโครงการ
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ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีชวั่ โมงการทํางานรวมทุกโครงการทั้งสิ้ น 5,962,376 ชัว่ โมง เทียบกับ ปี 2557 ซึ่ งมีชวั่ โมง
การทํางาน 2,527,221 ชัว่ โมง เพิ่มขึ้น 135.93 % และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด มีชวั่ โมงการทํางานรวมทุกโครงการ 652,662
ชัว่ โมง เทียบกับปี 2557 ซึ่งมีชวั่ โมงทํางาน 1,609,780 ชัว่ โมง ลดลง 59.46% รวมเป็ นชัว่ โมงทํางานทั้งสิ้ น 6,615,038 ชัว่ โมง เทียบ
กับปี 2557 ซึ่งมีชวั่ โมงการทํางานรวม 4,137,001 ชัว่ โมง เพิ่มขึ้นถึง 59.9 % ตลอดทั้งปี 2558 เกิดอุบตั ิเหตุถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้ง คิด
เป็ นสถิติ LTIF ในปี 2558 เท่ากับ 0.15 รายต่อล้านชัว่ โมง เทียบกับปี 2557 เท่ากับ 0.24 รายต่อล้านชัว่ โมง
3. ในโอกาสที่ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ได้ร่วมกันปฏิบตั ิงาน จนประสบความสําเร็ จ ในการทํางาน
อย่างปลอดภัย ไม่มีอุบตั ิเหตุข้ นั หยุดงาน ครบ 5,000,000 ชัว่ โมง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 บริ ษทั ฯ จึงจัดให้มีการมอบของที่ระลึก
เป็ นการขอบคุณในความร่ วมมือ ของผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน
4. มีการรณรงค์ ให้พนักงานทุกโครงการของบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย จนประสบความสําเร็ จ บรรลุ
เป้ าหมายแห่งความปลอดภัย จึงได้มีการจัดงานสังสรรค์เพื่อขอบคุณในความร่ วมมือ และกระตุน้ จิตสํานึกด้านความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสิ่ งแวดล้อมขึ้น เช่น
- โครงการท่อส่ งก๊าซธรรมชาติบนบก-นครราชสี มา ประสบความสําเร็ จในการทํางานอย่างปลอดภัยครบ 4
ล้านชัว่ โมง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 จึงได้รับมอบประกาศนียบัตรจากบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั วอเล่ยพ์ าร์ สนั ส์
(ประเทศไทย) จํากัด

- โครงการบางจากไบโอดี เซลแห่ งที่ 2 ได้ประสบความสําเร็ จในการทํางานอย่างปลอดภัยครบ 800,000
ชัว่ โมง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 จึงได้ มอบของที่ระลึก เพื่อขอบคุณในความร่ วมมือ ของผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน

5. บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการอบรมและฝึ กการดับเพลิงเบื้องต้นที่สาํ นักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โดย
ได้รับความร่ วมมือจากหน่วยป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตบางเขน มีพนักงานบริ ษทั ฯ ที่ปฏิบตั ิงาน อยู่ในอาคารสํานักงาน
บริ ษทั ฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เข้าร่ วมการอบรม และฝึ กภาคปฏิบตั ิ รวมทั้งสิ้ น 54 คน
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6. จัดให้มีการตรวจสอบ และทดสอบ อุปกรณ์ป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิ น ตลอดจนระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั
แบบอัตโนมัติ ได้แก่ ระบบท่อนํ้าดับเพลิง ถังดับเพลิงชนิ ดผงเคมีแห้ง ระบบสัญญาณเตื อนอัคคีภยั ทางหนี ไฟฉุ กเฉิ น ตลอดจน
เตรี ยมจุดรวมพลไว้ในกรณี ฉุกเฉิ น รวม 3 จุด
7. จัดให้มีการอบรม ชี้แจงแผนฉุ กเฉิ น และซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โดยมี
ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ทาํ งานอยูใ่ นอาคารสํานักงาน ร่ วมการฝึ กซ้อมทุกคนรวมทั้งนายภาสิ ต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้
ร่ วมการซ้อม ในฐานะผูบ้ ญั ชาการ ภาวะฉุกเฉินด้วย

8. การอบรมผูบ้ ริ หารและพนักงานในหลักสู ตรด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม ตามหลักสู ตร
ตามที่กฎหมายกําหนด ดังต่อไปนี้
8.1 หลักสู ตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัยฯ เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558 มีผเู ้ ข้ารับการอบรม
จํานวน 17 คน

ส่วนที่ 2 – หน้า 71

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

8.2 หลักสู ตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริ หาร จํานวน 2 รุ่ น เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558 มีผเู ้ ข้าอบรม
จํานวน 17 คน และวันที่ 21-22 กันยายน 2558 มีผเู ้ ข้าอบรมจํานวน 36 คน

8.3 หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 มีผเู ้ ข้าอบรมจํานวน 28 คน

8.4 หลักสู ตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน จํานวน 3 รุ่ น เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 มีผูเ้ ข้า
อบรมจํานวน 15 คน วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 มีผเู ้ ข้าอบรมจํานวน 42 คน และวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 มีผเู ้ ข้าอบรมจํานวน
32 คน

8.5 หลักสู ตรความปลอดภัยในการควบคุมการใช้ ผูใ้ ห้สัญญาณแก่ผูบ้ งั คับปั่ นจัน่ และผูเ้ กาะยึดวัสดุการยกด้วย
เครน จํานวน 2 รุ่ น เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 มีผเู ้ ข้าอบรม จํานวน 2 คน และเมื่อวันที่ 28-29 สิ งหาคม 2558 มีผเู ้ ข้าอบรมจํานวน
20 คน
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 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ มีการป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น โดยห้ามติดสิ นบนหรื อรับสิ นบนในทุกรู ปแบบไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อทางอ้อม (ทั้งในรู ปเงินสด สิ่ งของ และผลประโยชน์ อื่นใด) เพื่อผลประโยชน์ทางธุ รกิจทั้งของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ทั้งต่อ
ตนเอง ญาติสนิท และผูม้ ีส่วนได้เสีย เป็ นต้น
 แนวปฏิบตั ิการป้องกันและต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ มีช่องทางให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรื อข้อร้องเรี ยนกรณี เกี่ยวกับการทุจริ ต และ
มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมอบหรื อรับของกํานัล ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรื อค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจํากัด
ซึ่ งไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ และแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการจัดซื้ อจัดจ้าง การให้เงินบริ จาคที่ตอ้ งดําเนินไปอย่างโปร่ งใส
เป็ นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ
 ช่ องทางทีผ่ ้ ูมสี ่ วนได้ เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั ฯ จัดช่องทางให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสใดๆ เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง การผิดจรรยาบรรณ หรื อเรื่ องร้องเรี ยนอื่นๆ ที่อาจเป็ นปั ญหาหรื อเกิดความ
เสี ยหายต่อบริ ษทั กับคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
1. ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง
ทางอีเมล์ (E-mail Address) : chairman.auditcom@trc-con.com หรื อเข้าเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(www.trc-con.com) และClick ที่ Icon “ส่ ง Email ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ”
ทางโทรสาร
: +66 2022 7788
ทางไปรษณี ย์
: ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) (TRC)
เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร 10220
2. ติดต่อผ่านเลขานุการบริ ษทั
ทางอีเมล์ (E-mail Address) : ounruen@trc-con.com
โทรศัพท์
: +66 2022 7777
ทางโทรสาร
: +66 2022 7788
ทางไปรษณี ย์
: เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) (TRC)
เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร 10220
3. ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่หวั ข้อ “ติดต่อเรา” เพื่อเขียน E-mail มายังบริ ษทั ฯ
สําหรับช่องทางที่ 2 และ 3 เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับรายงานหรื อข้อร้องเรี ยน และนําเสนอทุกข้อร้องเรี ยนต่อ
ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะรับเรื่ องร้องเรี ยน เพื่อสอบสวน รวบรวมข้อมูล เอกสาร และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรี ยนเป็ นความลับ และได้กาํ หนดขั้นตอนการรับ
เรื่ องและการสอบสวนซึ่งเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าวจะรับรู ้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
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สําหรับพนักงานบริ ษทั ฯ พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ ร้องเรี ยน โดยบริ ษทั ฯ ได้มีกระบวนการในการ
จัดการกับเรื่ องที่พนักงานร้องเรี ยน เพื่อพิจารณาว่าเรื่ องที่พนักงานร้องเรี ยนเข้าข่ายเป็ นเรื่ องที่อาจะเป็ นการกระทําผิดหรื อไม่ และอยู่
ในความรับผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้กาํ หนดบทลงโทษสําหรับการกระทําผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็ นธรรม และถูกต้อง
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้พนักงาน สามารถส่ งข้อร้ องเรี ยน เบาะแส หรื อเสนอข้อคิดเห็น โดยผ่านช่ องทาง
ต่างๆ ดังนี้
1. กล่องรับฟังความคิดเห็น เปิ ดโดยผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เดือนละ 1 ครั้ง
2. การร้องทุกข์ ผ่านหัวหน้างานตามลําดับชั้น ซึ่งระบุในกฎระเบียบข้อบังคับการทํางาน
โดยบริ ษทั ฯ จะมีการรวบรวม นําเสนอเรื่ องร้องเรี ยน หรื อข้อเสนอแนะ ที่พิจารณาแล้ว ว่ามีความสําคัญหรื อต้องมี
การดําเนินการใดๆ ต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยกระบวนการ และช่องทางการร้องเรี ยนในเว็บไซต์และรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจให้แก่ ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่แจ้งเบาะแส บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรี ยนเป็ นความลับ และได้กาํ หนดขั้นตอนการ
รับเรื่ องและการสอบสวนซึ่ งเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าวจะรับรู ้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น โดยฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูร้ วบรวม
ข้อร้องเรี ยน และนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ พิจารณาต่อไป
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ มีนโยบายเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่องทางที่
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (อาทิเช่น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรื อผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ) มีความเท่าเทียมกัน และ
น่าเชื่อถือ
 โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ และโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ฯ ในรายงานประจําปี และในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
โดยโครงสร้ างผูถ้ ื อหุ ้นได้แสดงรายชื่ อและสัด ส่ ว นการถื อหุ ้น ของผูห้ ุ ้นรายใหญ่ และแสดงสัด ส่ ว นของผูถ้ ื อหุ ้น น้อยไว้อย่า ง
ครบถ้วนชัดเจน และโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้แสดงการถือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ อื่นด้วย
 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
ไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ นุมตั ิคา่ ตอบแทนและโบนัสกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และพิจารณาค่าตอบแทน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และรวมถึงประธานกรรมการบริ หาร ซึ่งเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่ง
เชื่ อ มโยงกับ ผลการดํา เนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษัท ฯ ตลอดจนลัก ษณะ ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบและผลงาน เพื่ อ นํา เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
 การรายงานการมีส่วนได้ เสี ย และการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการมีส่วนได้เสี ย โดยจัดทําแบบรายงานการมีส่วนได้เสี ยของ
กรรมการและพนักงานเป็ นประจําทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) และให้เลขานุการบริ ษทั นําเสนอรายงานดังกล่าวต่อ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ ส่ วนการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับใน
การกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ
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ในปี 2558 กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีรายการซื้อขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ ดังนี้
ชื่อ
1. นางไพจิตร รัตนานนท์

ตําแหน่ ง

จํานวนหุ้น
ณ วันที่
31 ธ.ค. 57(1)

จํานวนหุ้น
ได้มา
ระหว่างปี (2)

ประธานกรรมการ

4,377,600

2,594,400

จํานวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
(ทุนชําระแล้ว
565,345,762 บาท)
หุ้น
ร้ อยละ
(5,500,000)
1,472,000
0.033
จํานวนหุ้น
จําหน่ าย
ระหว่ างปี

(ในนามนางไพจิตร)

828,567,664

306,173,916

-

1,134,741,580

25.090

25.123
0.077

(ในนาม
บจก.เคพีเค (1999))(3)

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

1,573,332

1,893,333

รวม 1,136,213,580
3,466,665

3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ

2,546,664

2,136,666

-

4,683,330

0.104

-

2,250,000

-

2,250,000

0.050

600,000
22,051,360

1,650,000
11,484,538

(28,000,000)

2,250,000
5,535,898

0.050
0.122

600,000

1,425,000

(900,000)

1,125,000

0.025

600,000

1,650,000

(1,800,000)

450,000

0.010

167,352

501,023

-

668,375

0.015

-

1,650,000

(675,000)

375,000

0.008

360,000

1,385,000

(380,000)

750,000

0.017

-

-

-

-

-

500,000

1,375,000

-

1,875,000

0.041

650,000
1,160,292,848
25,551,268

0.014
25.654
0.565

4. นายอรุ ณ จิรชวาลา
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
6. นายสมัย ลี้สกุล
7. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์
8. นายภาสิ ต ลี้สกุล
9. นายโลห์ อิง คี
(เข้าเป็ นกรรมการ 17 มี.ค. 58)

10. นายศักดา ตันติวฒั นกูล

(ณ 17 มี.ค. 58)

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานปฏิบตั ิการ 1
11. นายเชวง รี ศรี กิตต์
ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานปฏิบตั ิการ 2
12. นายชยุต วัฒกภาคย์
ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานบริ หารองค์กร
13. นางสาวอุ่นเรื อน สุจริ ตธรรม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน และ
นักลงทุนสัมพันธ์
และเลขานุการบริ ษทั
14. นางสาวเรวดี อาจหาญ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
รวมการถือหุ้น TRC ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

220,000
1,200,000
(770,000)
กรณีรวมการถือหุ้นโดยบจก. เคพีเค 1999
กรณีไม่ รวมการถือหุ้นโดยบจก. เคพีเค 1999
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(1) จํานวนหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดจากมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 0.125 บาท
(2) การได้มาของหุ ้นข้างต้นรวมหุน้ ปันผลของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะ
ซื้ อหุ ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (ESOP-W2) แล้ว
(3) บริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ น้ ร้อยละ 55

 ช่ องทางในการสื่ อสารข้ อมูลกับสาธารณชน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส และทัว่ ถึง โดย
มอบหมายให้นายภาสิ ต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และนางสาวอุน่ เรื อน สุ จริ ตธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและนักลงทุน
สัมพันธ์ และเลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ติดต่อสื่ อสารกับผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์ ผูส้ ื่ อข่าว และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง โดยนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ โดยการติดต่อเลขานุการบริ ษทั เบอร์โทรศัพท์ +66 2022
7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com หรื อสามารถติดต่อทาง Email ผ่านการเข้าเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.trccon.com) ที่หวั ข้อ “ติดต่อเรา” หรื อผ่านทางฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ซ่ ึ งประกอบด้วย
1. นางสาวอุน่ เรื อน สุ จริ ตธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริ ษทั เบอร์โทรศัพท์
+66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com
2. นางสาวพัชรา ศรี วิชชุพงษ์ หัวหน้าส่วนการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3213
Email Address: pachara.s@trc-con.com
3. นางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ นักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3212 Email Address:
nuntanit@trc-con.com
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ ให้แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ และผูส้ ื่ อข่าว ใน
รู ปแบบต่างๆ ดังนี้
1. การเข้าร่ วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จดั ขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สําหรับผลประกอบการปี
2557 และไตรมาสที่ 1- 3 ปี 2558
2. นายภาสิ ต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้สมั ภาษณ์รายการโทรทัศน์และสื่ อต่างๆ เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และให้ขอ้ มูลบริ ษทั ฯ กับนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ในงาน Road Show ต่างๆ ดังนี้
โทรทัศน์:
- ช่อง Money Chanel
- ช่อง Sping news
หนังสื อพิมพ์:
- ฐานเศรษฐกิจ
- ข่าวหุน้
- กรุ งเทพธุรกิจ
- มติชน
- E Finance
สํานักข่าวออนไลน์:
- หุน้ อินไซต์
งาน Road Show:
- งาน SET Thai Corporate Day 2015 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ร่ วมกับบริ ษทั หลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ โรงแรมโฟร์ซีซนั่ กรุ งเทพมหานคร
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- งาน SET Thai Corporate Day 2015 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่ วมกับบริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบี
เอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ณ โรงแรมโฟร์ซีซนั่ กรุ งเทพมหานคร
- งาน Thailand Infrastructure & REIT Conference 2015 จัดโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย)
จํากัด ที่โรงแรมโฟร์ซีซนั่ กรุ งเทพมหานคร
- งาน Road Show จัดโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ที่ประเทศสิ งคโปร์
- งาน RHB Signature Conference on Infrastructure จัดโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ที่จงั หวัดภูเก็ต
3. ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” อาทิเช่น บท
วิเคราะห์หลักทรัพย์ TRC ที่ออกในปี 2558 ข่าวของบริ ษทั ฯ และบทสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารในสื่ อหนังสื อพิมพ์และนิตยสาร วิดีทศั น์การ
ให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารผ่านรายการโทรทัศน์และการเป็ นวิทยากรในงานต่างๆ การนําเสนอข้อมูลในกิจกรรม Opportunity Day
และการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2558
4. การเปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์จากบริ ษทั หลักทรัพย์ต่างๆ เข้าพบผูบ้ ริ หาร (Company Visit) ดังนี้
รายชื่อบริษทั หลักทรัพย์ ทมี่ า Company Visit บริษทั ฯ
- บริ ษท
ั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด (มหาชน)
- บริ ษท
ั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
- บริ ษท
ั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
- บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
- บริ ษท
ั หลักทรัพย์ ทรี นีต้ ี จํากัด
- บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
- บริ ษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
จํากัด
- บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด - Leading Assets United LTD
- บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
- บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด
- บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
- บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จํากัด
- บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)
- บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
จํากัด
- บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
- บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด
 งบการเงิน และผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศกร จํากัด ว่าจ้างบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีต้ งั แต่ปี 2542 และ
ปี 2550 ตามลําดับ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีที่เป็ นอิสระ และมีคุณสมบัติที่เป็ นที่ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินของบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชีมาโดยตลอด
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ไม่มีประวัติการถูกสัง่ ให้แก้ไขงบการเงินโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่ งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปี ล่าช้า
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ เป็ นผูม้ ี บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของ
บริ ษทั ฯ ทั้งด้านการเงิน การบริ หารความเสี่ ยงและภาพรวมของบริ ษทั ฯ มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสูงให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็ นอิสระ
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 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ
ในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุ งแก้ไข และอนุมตั ิวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายฉบับ
ปี 2557 และได้ทาํ การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบอย่างทัว่ ถึง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายทบทวนวิสยั ทัศน์ และ
พันธกิจของบริ ษทั ฯ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
 โครงสร้ าง และคุณสมบัติของกรรมการ
กรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า
ด้วยบริ ษทั มหาชน มีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชี พ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีการจํากัดเรื่ องเพศ บริ ษทั ฯ มีการ
แยกตําแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การออกจากกัน และโครงสร้างกรรมการประกอบด้วย
กรรมการที่ เป็ นอิสระ 4 คนเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ ซึ่ งทําให้เกิ ดการถ่วงดุ ลและการสอบทานการ
บริ หารงาน
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่ งใส โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม และบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการกําหนดให้
กรรมการแต่ละคนไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการ ในกรณีที่ไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น
 การแยกตําแหน่ งประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริ ษทั
ไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยได้แยกบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการกํากับดูแลและบริ หารไว้ชดั เจน รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบแสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
บุคคลผูด้ าํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หารสูงสุด คือประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
 การดํารงตําแหน่ งของกรรมการในบริษทั อืน่
ไม่มีกรรมการท่านใด ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นเกินกว่า 5 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของกรรมการแต่ ละท่านในบริ ษทั อื่นแสดงไว้ในหัวข้อประวัติของ
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษทั ฯ มีการจัดทําสื่ อวีดีทศั น์แนะนําบริ ษทั ฯ และสื่ อวีดีทศั น์โครงการขนาดใหญ่ที่สาํ คัญ เพื่อใช้ในการแนะนํา
บริ ษทั ฯ ต่อกรรมการใหม่ และต่อสาธารณชนทัว่ ไป ซึ่ งสื่ อวีดีทศั น์แนะนําบริ ษทั ฯ ได้ถูกเผยแพร่ ในหน้าแรกของเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
และมีการจัดเตรี ยม Slide Presentation แนะนําธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพือ่ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารนําเสนอให้กบั กรรมการที่เข้ารับ
ตําแหน่งใหม่ รวมทั้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เป็ นข้อมูลแนะนําบริ ษทั ฯ ให้กบั พนักงานที่เข้าใหม่ดว้ ย
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่ งยึดตามแบบฟอร์มจากฝ่ ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสําหรับการประเมินปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้ใช้แบบฟอร์ มล่าสุ ดที่ออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยได้มีการเพิ่มข้อมูล
ประกอบการพิ จ ารณาในบางหัว ข้อ เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ประกอบการพิจ ารณาให้กับ คณะกรรมการในการประเมิ น และชี้ แจงถึ ง
รายละเอียดในการประเมิน ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็ น 6 หัวข้อใหญ่ๆ คือ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
นอกจากนั้นแล้ว ในปี 2558 ยังได้มีการประเมิ นผลงานของกรรมการเป็ นรายบุคคล และการประเมิ นผลงานของ
คณะกรรมการชุ ดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และได้นาํ เสนอผลประเมินทั้งหมดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ ได้สรุ ปผลการประเมินการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการการชุ ดย่อย และกรรมการเป็ น
รายบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบ และนําผลประเมินไปใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุ งต่อไป สําหรับในปี 2558 คะแนนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะอยูใ่ นระดับเกินกว่าร้อยละ 90 หรื ออยูใ่ นระดับ
“ดีมาก”
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และ
พิจารณาค่าตอบแทนประจําปี ของประธานกรรมการบริ หารและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และให้นาํ เสนอผลการประเมินต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิคา่ ตอบแทนในแต่ละปี
 ประวัติ ก ารกระทํา ผิ ด กฎระเบี ย บของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯ ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่ ง จากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการบริ ษทั แต่ ง ตั้ง ขึ้ น เพื่ อ ทํา หน้าที่ พิ เ ศษตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย จํา นวน 7 คณะ คื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการบริ หาร
และคณะกรรมการจัดการ โดยให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นดังกล่าวมีอาํ นาจสั่งการให้ฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมชี้ แจง และ/หรื อ
จัดทํารายงานเสนอ และ/หรื อว่าจ้างที่ปรึ กษาเพือ่ ให้คาํ แนะนําการดําเนินการได้ตามที่เห็นสมควร
 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ว ยกรรมการอิ ส ระ 3 คน ที่ มี คุณ สมบัติ สอดคล้องกับเกณฑ์ของสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด โดยได้กาํ หนดสัดส่ วนการถือหุน้ ของกรรมการอิสระไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซึ่งเข้มกว่า
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กาํ หนดไว้ที่ร้อยละ 1
ตั้งแต่ปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างตรวจสอบภายใน คือ บริ ษทั เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี่ จํากัด ทําหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
ด้านการตรวจสอบภายในแทนฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ เอง เพื่อให้เกิดความเป็ นอิสระในการทํางาน ผูต้ รวจสอบภายในมี
สายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
 คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน ประธาน
เจ้า หน้ าที่ บ ริ ห าร และกรรมการที่ เ ป็ นผู ้บ ริ หาร เพื่ อ ทํา หน้า ที่ ส รรหากรรมการและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการประธาน
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กรรมการบริ หารและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารในปี 2558 มีการประชุม 2 ครั้ ง เพื่อพิจารณากรอบการขึ้นเงินเดื อนและโบนัสของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในภาพรวมสําหรั บปี 2557 และ 2558 พิจารณาเงินเดื อนปี 2558 และโบนัสปี 2557 ของประธาน
กรรมการบริ หารและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และพิจารณากรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งออกตามวาระ และพิจารณาสรรหา
กรรมการ โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการจะต้องมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้อง
กับการดําเนินงานธุรกิจของบริ ษทั ฯ
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 คน เพื่อทําหน้าที่
กํากับดูแลด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อรับทราบแผนและสรุ ปผลการดําเนินงาน
CSR ปี 2558 กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีในหมวด “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” ในเรื่ องนโยบายการกํากับ
ดูแ ลกิ จ การการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ ว ม และนโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษ ทั อื่ น ของประธาน
เจ้าหน้าที่ บริ หารและกรรมการ รั บ ทราบผลการประเมิ นระดับการพัฒนาความยัง่ ยืนของบริ ษทั จดทะเบี ยนไทยจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนปี 2558 และรับทราบ
หลักเกณฑ์ CGR 2015 ที่อยูร่ ะหว่างการดําเนินการ/ ยังไม่ได้ดาํ เนินการ
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 2 คน เพื่อทําหน้าที่
ด้านการบริ หารความเสี่ ยง ในปี 2558 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อรับทราบภาพรวมการบริ หารความเสี่ ยง อนุมตั ิแผนบริ หารความเสี่ ยง
และจัดทํารายงานประจําปี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง
 คณะกรรมการบริหาร
ในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้ต้ ังคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยอี ก 1 ชุ ด คื อ คณะกรรมการบริ ห ารประกอบด้ว ย
กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 4 คน เพื่อทําหน้าที่วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ เพื่อนําเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ในการพิจารณาและอนุมตั ิและเพื่อใช้เป็ นแนวทางการบริ หารจัดการในภาพรวมให้กบั คณะกรรมการจัดการ
 คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูช้ าํ นาญการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่ได้เป็ น
สมาชิ กในคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการจัด การทําหน้าที่ ดู แลการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ ในเรื่ องทัว่ ๆ ไป (day-to-day
operation) และเรื่ องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการจะประชุ มทุกๆ วันอังคาร
สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกํากับดูและและติดตามให้การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปได้อย่าง
คล่องตัวและรวดเร็ ว โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเพือ่ ความชัดเจนและโปร่ งใสในการบริ หารงาน
เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิงานที่เป็ นระบบ รัดกุม เหมาะสม ควบคุมความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เกิดระบบการควบคุม
ภายในที่ดี และเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในงาน ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิการบังคับใช้ “คู่มือ
อํานาจอนุ มตั ิและดําเนินการ” เพื่อใช้เป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคนในองค์กร กําหนดระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผูบ้ ริ หารที่มีอาํ นาจอนุมตั ิในแต่ละระดับ อีกทั้งเป็ นการกระจายอํานาจจากระดับสูงลงสู่ระดับล่าง เพื่อให้การปฏิบตั ิงานคล่องตัว
และรวดเร็ ว และได้มีการแก้ไขปรับปรุ งคู่มืออํานาจและดําเนินการในปี 2552 ปี 2554-2555 และปี 2557-2558 เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เป็ นปั จจุบนั
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 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจะจัดทํารายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงินเป็ นประจําทุกปี เพือ่ แสดงในรายงานประจําปี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และมีหน้าที่จดั ทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั และแสดงไว้ในรายงานประจําปี เช่นกัน
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายให้กรรมการทุกคนต้องจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสี ยเป็ นประจําทุกปี และทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการมีส่วนได้เสี ย รวมทั้งจัดทําหนังสื อรับรองความเป็ นอิสระทุกปี และมอบหมายให้เลขานุการ
บริ ษทั นําเสนอสําเนารายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 แผนสื บทอดตําแหน่ ง ปรากฏในหัวข้อการสรรหาผูบ้ ริ หารสูงสุ ด ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ได้
แต่งตั้งนายภาสิ ต ลี้สกุล เป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หารแทนนายสมัย ลี้สกุล โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่ งเป็ นไปตาม
นโยบายแผนสื บทอดตําแหน่ ง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็ นว่ า
นายภาสิ ต ลี้สกุล มีคุณสมบัติเป็ นไปตามแผนการสื บทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
 การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 9 คน ประกอบด้วย
- ประธานกรรมการซึ่งเป็ นตัวแทนจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 1
คน
- กรรมการที่เป็ นอิสระ
4
คน
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
4
คน
 การรวมหรือแยกตําแหน่ ง
บริ ษทั ฯ มีการแยกตําแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การออกจากกัน อีกทั้ง
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ ซึ่ งทําให้เกิด
การถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน
 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี เพื่ออนุมตั ิ และนําเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริ หาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารต่อที่ประชุมกรรมการเพื่ออนุมตั ิ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้
ข้อมูลผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับอยูใ่ นรู ปของ
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั
กําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบ
 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ ม สนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษทั ฯ ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายการเงิน โดยทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ส่งตัวแทนเข้า
รับการอบรมสัมมนาในหลักสู ตรหรื อร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่จดั โดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย สมาคม
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ส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย หรื อองค์กรอิสระต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ มานํามาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
สําหรับผูบ้ ริ หารนั้น บริ ษทั ฯ มีนโยบายจัดประชุม หรื อการสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการสําหรับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ อย่าง
เป็ นทางการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อสื่ อสารนโยบาย เป้ าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และมีการเชิญ
ผูท้ รงคุณวุฒิผมู ้ ีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ มาเป็ นวิทยากรให้ความรู ้กบั ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ หารทุก
ระดับ ทั้งจากสํานักงานใหญ่ และไซท์งานต่างๆ สอบถาม แนะนํา และให้ความเห็นในที่ประชุม
เลขานุ การบริ ษทั จะนําเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่ างๆ ของสํานัก งานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อหน่วยงานต่างๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การ
สัมมนาและ/หรื อกิจกรรมต่างๆ ที่จดั โดยหน่วยงานข้างต้นต่อคณะกรรมการบริ ษทั
นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่ วมอบรมหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์กบั
การปฏิบตั ิหน้าที่อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การอบรมหลักสู ตรสําหรับกรรมการที่จดั โดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
การเข้าร่ วมสัมมนาที่จดั โดยตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
เป็ นต้น
ด้วยบริ ษทั ฯ เล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ในปี 2558 ได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมหลักสูตร
“Risk Management” โดยว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริ หารจัดการความเสี่ ยงเพื่อเข้ามาอบรมสําหรับผูบ้ ริ หารเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ ขององค์กรและเตรี ยมพร้อมเพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตในอนาคตของบริ ษทั ฯ
ต่อไป
 การประชุ มคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีการกําหนดตารางการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อยล่วงหน้าทุกปี
โดยมีกาํ หนดการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระ
พิเศษเพิ่มตามความจําเป็ น โดยประธานกรรมการเป็ นผูบ้ ริ หารการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ มีหน้าที่สรุ ปประเด็นเรื่ องใน
วาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
และมี การจัดสรรเวลาการประชุ มอย่างเหมาะสม และมี ประสิ ทธิ ภาพ ในกรณี ที่มีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสี ยใดๆ ในเรื่ องที่
พิจารณา ประธานที่ประชุมจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะต้องไม่เข้าร่ วมในการประชุมในงานที่ตนมี
ส่ วนได้เสี ย เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรี ยมระเบียบวาระการประชุม ทําหนังสื อเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบเพื่อส่ งให้กรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการก่อนวันประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับ
การประชุม และให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ ของคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอโดย
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดในรอบปี โดยมีการเปิ ดเผยจํานวนครั้งของการประชุมและ
การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการและการรมการชุดย่อยแต่ละคน ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังมี นโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการอิสระประชุ มร่ วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เริ่ มตั้งแต่ปี 2555 เป็ นต้นไป ในปี 2558 ได้มีการจัดประชุม
ระหว่างคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2558 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่ วมกันกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมจํานวน 1 ครั้ง
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 เลขานุการบริษทั
ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งนางสาวอุน่ เรื อน สุจริ ตธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
เป็ นเลขานุการบริ ษทั เพื่อทําหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรี ยมระเบียบวาระการประชุม ทําหนังสื อเชิ ญประชุม ดูแลและจัดการ
ประชุ ม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุ ม และให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาสู่ ความสําเร็ จอย่างยัง่ ยืน และมีความเชื่ อมัน่ ว่าธุรกิจ
เจริ ญก้าวหน้าได้อย่างมัน่ คง ต้องมีอุดมการณ์ในการดําเนินธุ รกิจอย่างมีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดําเนิ น
กิจกรรมภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม กล่าวคือการดําเนิ นธุรกิจภายใต้หลัก
จริ ยธรรม และการจัดการที่ดี ทั้งนี้ ได้มีการกําหนดพันธกิจขององค์กรให้มีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐาน
ความปลอดภัย ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม สังคม และชุ มชน เพื่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน และมัน่ คง และยังมี ความเชื่ อต่อพนักงานว่า
พนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร จึงได้มีการสนับสนุนในรู ปแบบต่างๆ อาทิเช่ น การส่ งพนักงานเข้าอบรมภายนอก
และจัดการอบรมภายใน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เครื่ องแบบพนักงาน การตรวจสุ ขภาพประจําปี ฯลฯ และการส่ งเสริ ม
ให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม
 ความรับผิดชอบต่ อสั งคมในกระบวนการ (CSR-In-Process)
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะสร้างคุณค่าขององค์กรตามแนวทางความยัง่ ยืน และมีความพยายามที่จะปรับปรุ ง หรื อพัฒนา
กระบวนการบริ หารจัดการวิธีปฏิบตั ิต่างๆ โดยบริ ษทั ฯ มีความใส่ ใจในเรื่ องของความถูกต้องโปร่ งใสของกระบวนการในการดําเนิน
ธุ รกิจ เริ่ มต้นตั้งแต่ข้ นั ตอนการประมูลงาน กระบวนการก่อสร้างตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจ้างงาน การก่อสร้าง จนสําเร็ จตาม
สัญญา และส่ งมอบงาน
บริ ษทั ฯ ได้คาํ นึ งถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดต่อชุมชนหรื อสังคมโดยรวม และสิ่ งแวดล้อม จากกระบวนการเข้าก่อสร้าง
งานที่ บริ ษ ทั ฯ ได้รับจากการประมูล โดยบริ ษทั ฯ จะเข้าไปให้ความรู ้ ในพื้นที่ น้ ันๆ เพื่อให้เจ้าของพื้ นที่ เ ข้าใจถึ งนโยบาย การ
ดําเนิ นการของโครงการ ตลอดจนการเริ่ มต้น - จนสิ้ นสุ ดโครงการ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนส่ วนใหญ่จะได้รับ ทั้งนี้
อาจจะเข้าไปช่วยชดเชยรายได้อนั เกิดจากผลกระทบที่บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการ หรื อหากเกิดผลกระทบใดๆ ในระหว่างดําเนินการ ก็จะ
เข้าไปชี้แจงและช่วยดําเนินการแก้ไขในทันที และหากต้องการร้องเรี ยนปัญหาต่าง ๆ ก็สามารถร้องเรี ยนได้โดยตรงกับบริ ษทั ฯ และ
หลังจากได้ดาํ เนินก่อสร้างเสร็ จแล้ว บริ ษทั ฯ จะทําการปรับภูมิทศั น์ต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่ งมอบงานต่อไป
1. นโยบายภาพรวม และการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น
มาตรฐานความปลอดภัย ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม สังคม และชุ มชน เพื่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน และมัน่ คง โดยในปี 2558 ได้มีการ
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ในหัวข้อ “ข้อมูลบริ ษทั ” เพื่อใช้เป็ นหลักในการประพฤติ
ปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน โดยการคํานึงถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ
ของบริ ษทั ฯ ความมีจริ ยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค วัตถุประสงค์เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ มีแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบตั ิที่ถูกต้อง เป็ นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบาย และแนวทางการปฏิบตั ิที่เป็ นไปตามหลักการ 8 ข้อของแนวทางความรับผิดชอบของกิจการที่
จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดข้อพึงปฏิบตั ิที่แสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม การเคารพทรัพย์สินของผูอ้ ื่น ใน
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน ฉบับปี 2558 ในหมวดที่ 5 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อคู่คา้ หมวดที่ 6 ข้อพึง
ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า และหมวดที่ 7 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิเรื่ องทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
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2. การต่ อต้ านการทุจริต
ข้อพึงปฏิบตั ิเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และช่องทางการร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสในเรื่ องดังกล่าว ปรากฏ
ดังจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงานฉบับปี 2558 หมวดที่ 10
ทั้งนี้ ในปี 2558 ไม่มีการร้ องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสที่ เกี่ ยวข้องกับการทุ จริ ตหรื อคอร์ รัปชั่นต่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่อย่างใด
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน ไม่เกี่ ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน และไม่เลือกปฏิ บตั ิ
ระหว่างเพศ มีการว่าจ้างคนพิการทางการได้ยนิ มาเป็ นพนักงานประจํา การจ้างงานโดยไม่กาํ หนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
แนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน แรงงาน อาชี วอนามัยและความปลอดภัย โอกาสแห่ งความเท่าเทียม ปรากฏดัง
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงานฉบับปี 2558 หมวดที่ 1 ข้อพึงปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ฯ และหมวดที่ 2 ข้อพึงประพฤติ
ปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงาน
แนวทางปฏิบตั ิดา้ นระบบบริ หารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมที่เป็ น
รู ปธรรมปรากฏในหัวข้อ “10. การกํากับดูแลกิจการ”
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
กลุ่มบริ ษทั ฯ ตระหนักยิง่ ถึงการให้บริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อส่ งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็ นไปตามความความต้องการ
ภายในระยะเวลาที่ กาํ หนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยิ่งยวด ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน หมวดที่ 4 ข้อพึงปฏิบตั ิต่อลูกค้า
บริ ษทั ฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นประจําทุก 6 เดือน โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า
ซึ่ งแบ่งหัวข้อการประเมินเป็ น 10 หัวข้อ คือ 1. การให้ขอ้ มูลก่อนรับงาน 2. การติดต่อสื่ อสาร 3. ความพร้อมของเอกสารสนับสนุน
4. การประสานแก้ไขปั ญหาและความสะดวกรวดเร็ ว 5. การส่ งมอบตรงเวลา 6. งานถูกต้องตามความต้องการ 7. มุ่งเน้นความ
ปลอดภัยระหว่างการปฏิบตั ิงาน 8. มุ่งเน้นการปฏิบตั ิงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม 9. การให้บริ การหลังส่ งมอบ และ
10. ราคา ผลการประเมิน และความเห็นจากลูกค้าจะถูกนําเสนอต่อฝ่ ายจัดการ เพื่อรับทราบ และใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งการให้บริ การที่สามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าให้ดียงิ่ ขึ้น
6.-7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสั งคม
บริ ษทั ฯ มี นโยบายให้ความสําคัญกับการดู แลรั กษาสิ่ งแวดล้อม และการร่ วมพัฒ นาชุ มชนหรื อสัง คม ปรากฏดัง
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน หมวดที่ 8 ข้อพึงปฏิบตั ิต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และชุมชน
การดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ความรั บผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาชุมชนหรื อสังคมจะถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
งานเสมอ เนื่องจากลักษณะงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงาน และปิ โตรเคมี ซึ่ งความ
ปลอดภัยของชุมชนและการรักษาสิ่ งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง และหลังการส่ งมอบงานเป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิ่ง นอกจากนั้น
แล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะส่ งผลถึงชุมชนผูอ้ ยูอ่ าศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง
บริ ษทั ฯ จะมีการประชาสัมพันธ์เผย แพร่ ความรู ้ และทําความเข้าใจกับชุ มชนบริ เวณใกล้เคียงถึงผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการเป็ นระยะๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่ มโครงการ ระหว่างดําเนินโครงการ จนกระทัง่ ส่ งมอบงาน ด้วยรู ปแบบการ
สื่ อสารต่างๆ ขึ้นกับสถานการณ์ และลักษณะโครงการ
8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม CSR - ไม่มีขอ้ มูลสําหรับหัวข้อนี้ –
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2. การดําเนินธุรกิจทีม่ ผี ลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่เกิดกรณี ถูกตรวจสอบ หรื ออยูร่ ะหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอาํ นาจหน้าที่
ว่าการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยมีการฝ่ าฝื นกฎหมายในเรื่ องที่เกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนยั สําคัญ
 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (after process)
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
1) กิจกรรมบริ จาคปฏิทินตั้งโต๊ะแก่มูลนิ ธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ เป็ นกิจกรรมที่
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด จัดขึ้น โดยให้พนักงานของบริ ษทั ฯ ร่ วมบริ จาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อใช้ในการ
จัดทําสื่ อการเรี ยนการสอนให้แก่นอ้ งๆ นักเรี ยนผูพ้ กิ ารทางสายตา ซึ่ งครู ผสู ้ อนสามารถใช้ปฏิทินที่ได้รับจากการบริ จาคสร้างเป็ นสื่ อ
การเรี ยนการสอนให้เหมาะกับการเรี ยนในแต่ละวิชา

2) กิจกรรมรําลึกถึงคุณงามความดี และวีรกรรมของเหล่าทหารหาญ เนื่ องจากวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็ นวัน
ทหารผ่านศึก มีดอกป๊ อปปี้ สี แดงเป็ นสัญลักษณ์แทนทหารผ่านศึก เพื่อเป็ นการเตือนใจให้ระลึกถึงเลือดสี แดงของทหารที่ได้เสี ยสละ
เพื่อประเทศชาติ และนับเป็ นโอกาสอันดีที่ประชาชน รวมถึงพนักงานของบริ ษทั ฯ จะได้แสดงความรําลึกถึง และช่วยเหลือทหาร
ผ่านศึก และครอบครัว ด้วยการจัดจําหน่ายดอกป๊ อปปี้ ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกผูก้ ล้าหาญ และเสี ยสละ ตลอดจนเป็ นการ
รําลึกถึงคุณงามความดี และวีรกรรมของเหล่าทหารหาญ โดยรายได้ท้ งั หมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สมทบทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึก
แก่มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

3) กิจกรรมบริ จาคโลหิ ตของพนักงาน และบุคคลทัว่ ไปให้กบั หน่วยรับบริ จาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลราชวิถี ณ
บริ ษทั ฯ กิจกรรมนี้เป็ นกิจกรรมที่ทาํ ทุกเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 จึงถึงปั จจุบนั และในปี นี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ
การก่อตั้ง 61 ปี ของบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ทางโรงพยาบาลฯ ได้รับโลหิตจํานวน 53 ถุง
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4) การสนับสนุนเครื่ องดื่มในกิจกรรมละศีลอด เดือนรอมฎอน ประจําปี 2558 ให้แก่มสั ยิดใน ตําบลตลิ่งชัน อําเภอจะ
นะ จังหวัดสงขลา

5) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2558 จัดกิจกรรมการจําหน่ายดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์ โดยเงินรายได้
จากการจําหน่ายดอกมะลิ ทางบริ ษทั ฯ นําไปสมทบกองทุนร่ วมใจสงเคราะห์ชุมชนเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบความทุกข์ยากเดือดร้อน
และมอบเป็ นทุนการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนผูย้ ากจน และขาดแคลนทัว่ ประเทศ อีกทั้งยังจัดกิจกรรม Write for Mom โดยให้
พนักงานเขียนการ์ดซึ่งบริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ทําขึ้นให้พนักงานที่สนใจ เขียนการ์ ดถึงแม่ และจัดส่งการ์ ดพร้อมดอกมะลิให้โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย เพือ่ เป็ นการสนับสนุนให้ครอบครัวของพนักงานได้รู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้น

6) บริ ษทั ฯ ร่ วมสนับสนุนการแข่งขันเรื อประมงพื้นบ้าน (การแข่งขันเรื อไฟเบอร์ ครั้งที่ 1) ประจําปี 2558 โดยการจัด
กิจกรรมดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณี อนั ดีงาม และการสร้างสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีให้กบั คนในชุมชนอีก
ด้วย ทั้งนี้ ได้จดั ให้มีการแข่งขันออกเป็ น 3 รุ่ น ประกอบด้วย เรื อไฟเบอร์ ยาว 7 เมตร 6.8 เมตร และ 6 เมตร ณ ชายหายตลิ่งชัน
ตําบลตลิ่งชัน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

7) บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ จะทําธุ รกิ จอย่างยัง่ ยืน และคืนกําไรกลับสู่ สังคม โดยเริ่ มจากคนใกล้ตวั คือพนักงานของ
บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทําโครงการสู่บา้ นเกิดขึ้น ซึ่งเป็ นโครงการ CSR ระยะยาวซึ่งบริ ษทั ฯ ริ เริ่ มขึ้นในปี 2555 และได้เริ่ มดําเนินการอย่าง
เป็ นรู ปธรรมตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ เพือ่ ช่วยฟื้ นฟู พัฒนาสังคม และชุมชนที่เป็ นบ้านเกิดของพนักงาน
โดยในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้มีการสนับสนุ นงบประมาณ เพื่อปรั บปรุ งชุ มชนบ้านเกิดของพนักงานเพื่อใช้เป็ น
สาธารณะประโยชน์ 2 โครงการ ดังนี้

ส่วนที่ 2 – หน้า 87

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

- โครงการจัดสร้างเครื่ องกรองนํ้าให้กบั แก่ให้กบั ชาวบ้านวัดหนองสระ เนื่องจากประปาหมู่บา้ นมีสารเคมีเจือปน
อยูไ่ ม่สามารถใช้ในการบริ โภคได้ บริ ษทั ฯ จึงได้จดั สร้างเครื่ องกรองนํ้าให้ชาวบ้านเพื่อให้มีน้ าํ ที่สะอาดได้ใช้อุปโภคภายในหมู่บา้ น
จํานวน 96 ครั วเรื อน พร้ อมกันนี้ ได้ทาํ การมอบอุป กรณ์ กีฬา ของเล่นเด็ก และหนังสื อให้กับโรงเรี ยนบ้านสระละมาน จังหวัด
นครสวรรค์

- โครงการก่อสร้างงานเทปูนโดยรอบพระอุโบสถ วัดวังพระหิ น อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจาก
สภาพเดิมพื้นที่โดยรอบเป็ นดินร่ วนปนทราย เมื่อมีการจัดกิจกรรมภายในโบสถ์ทาํ ให้เกิดความยากลําบากในการเดินเท้าเข้าโบสถ์
บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทําโครงการก่อสร้างงานเทปูนโดยรอบพระอุโบสถแห่งนี้ข้ นึ เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีความสะดวกในการเข้า
ทํากิจกรรมต่างๆ กับทางวัดมากยิง่ ขึ้น พร้อมกันนี้ยงั ได้มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ออกกําลังกายต่อไป

8) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจําปี 2558 โดยในปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเล่นกีฬา ควบคู่ไปกับ
การเรี ยน และให้เด็กนักเรี ยนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้จดั ทําโครงการ “Do D for DAD ปั นสุขสู่สังคม (ทําดีเพื่อพ่ อ)”
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กบั โรงเรี ยนวัดพรพระร่ วงประสิ ทธิ์ ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกับสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซ่ ึงระบบควบคุมภายใน
ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแลกิจการ และการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด มีรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ มี ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล มีการประเมิ นความเสี่ ยงและ
การบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม และปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ
บริ ษทั เอล บิสซิ เนส แอไวเซอร์ รี่ จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ในปี 2558
มีหน้าที่และความรั บผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ เพื่อทําการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
สหการวิศวกร จํากัด โดยได้มีขอ้ เสนอแนะต่างๆ ให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งระบบควบคุม
ภายในในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่ วมประชุ มเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษัท สหการวิ ศ วกร จํา กัด สํ า หรั บ ปี 2558 ตามแบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึ งได้จดั ทํา และนําเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559 ใน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาและร่ วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั ฯ ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 5 ส่ วน คือ
1) การควบคุมภายในองค์กร
2) การประเมินความเสี่ ยง
3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล
5) ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศกร จํากัด มีการปฏิบตั ิและดําเนิ นการในระบบควบคุม
ภายในอย่างเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดําเนิ นงาน ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย ภายใต้กฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
สามารถป้ องกันมิให้ผบู ้ ริ หารนําทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอาํ นาจได้
2. ระบบควบคุมภายในของบริษัท
ตั้งแต่ปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในอิสระทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานต่างๆ ภายใน
บริ ษัท ฯ และบริ ษัท สหการวิ ศ วกร จํา กัด รวมทั้ง จัด ทํา รายงานเสนอแก่ ค ณะกรรมการตรวจสอบในการประชุ ม ทุ ก ครั้ ง
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายในอิสระเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะที่
จําเป็ นในการปรับปรุ งนโยบายของผูต้ รวจสอบภายในอิสระและเพื่อปรับปรุ งระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการ
วิศวกร จํากัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุ มอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ ง และจะจัดทํารายงานความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
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ข้ อสังเกตจากผู้สอบบัญชีสําหรับ ปี 2558
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด ได้ต้ งั ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะจากรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี (Management Letter) ซึ่งเกิดจากการตรวจสอบงบการเงินประจําปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
1. ระบบการรับรู้ รายได้ : เมื่อมีการวิเคราะห์ผลแตกต่าง 1. ระบบต้ นทุนงานก่ อสร้ าง: ควรทบทวนประมาณการ
ระหว่างอัตราส่ วนของงานที่ทาํ เสร็ จซึ่ งประเมินโดยวิศวกร ต้น ทุ น โครงการก่ อ สร้ า งอย่ า งสมํ่า เสมอ เพื่ อ ให้ ต ้น ทุ น
โครงการ และอัตราส่ วนของงานที่เสร็ จซึ่ งคํานวณโดยการ โครงการที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนในแต่ละงวดถูกต้อง
เปรี ยบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริ ง กับงบประมาณ 2. เรื่องอืน่ ๆ: ควรขอใบหุน้ จากบริ ษทั ที่ไปลงทุนทันที
และมีการบันทึกเหตุผลไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. ระบบต้ นทุนงานก่ อสร้ าง: ควรทบทวนประมาณการ
ต้นทุนโครงการก่อสร้างอย่างสมํ่าเสมอ
3. ระบบเงินเดือน: ควรทบทวนความถูกต้องของข้อมูล
พนักงานก่อนส่ งข้อมูลให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระทําการประเมิน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงาน
4.
เรื่ องอื่นๆ: ควรมีการคิดค่าธรรมเนี ยมจากการนํา
สิ น ทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั ฯ ไปคํ้า ประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ ให้กับ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดําเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น
3. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ได้ว่าจ้างบริ ษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี่
จํากัด ให้ปฎิบตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการ วิศวกร จํากัด ปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษทั เอล บิสซิ เนส แอดไวเซอร์ รี่ จํากัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม
เพียงพอกับการปฎิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ เนื่องจากมีความเป็ นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน
เป็ นอย่างดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้นางสาวศริ นทร์ ทิพย์ เหล่ามหาเมฆ อดีตหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ
ปี 2548 – 2557 ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ จะต้องผ่านการอนุมตั ิ
หรื อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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12. รายการระหว่ างกัน
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี รายการระหว่างกันกับบริ ษทั อาเซี ยนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) (“APOT”)
ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ดูแลให้การเข้าทํารายการดังกล่าวเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบ
ทานการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
รายการระหว่ างกันในปี 2558 สรุปได้ ดังนี้
ขนาดของ
รายการ (บาท)

ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

นายสมัย ลี้สกุล กรรมการ
และประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสรัคชัน่
จํากัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั
อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด
(มหาชน) ตั้งแต่วนั ที่ 12
มกราคม 2558

รายการให้ เช่ าพืน้ ทีอ่ าคารเพือ่
เป็ นสํ านักงาน

o ค่าเช่าพื้นที่สาํ นักงาน
450 ตารางเมตร ในอัตรา
ตรม.ละ 100 บาท เป็ นจํานวน
45,000 บาทต่อเดือน
o ค่าบริ การพื้นที่สาํ นักงาน
450 ตารางเมตร ในอัตราตรม.
ละ 200 บาท เป็ นจํานวน
90,000 บาทต่อเดือน
o ค่าไฟฟ้ า ในอัตรา 5.40
บาทต่อหน่วย
o ค่าอุปกรณ์ทาํ ความเย็น
(Chiller) อัตราคงที่ 354,000
BTU/เดือน ในอัตรา 0.10
บาทต่อ BTU
o ค่าบริ การที่จอดรถ
ค่ านํา้ มันรถยนต์ ผู้บริหาร

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริ ษทั ฯ ให้ APOT เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็ น
สํานักงานพื้นที่ 450 ตารางเมตร อายุสัญญาเช่า 3 ปี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2560
ในอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ ที่เท่ากับอัตราที่
บริ ษทั ฯ ให้กิจการร่ วมค้าซิโนเปค-ทีอาร์ซี เช่าพื้นที่

540,000

1,080,000

ข้อมูลอัตราเช่าอาคาร TP&T (ซอยวิภาวดีรังสิ ต
19 ถนนวิภาวดีรังสิ ต)
เพือ่ การพิจารณาเปรี ยบเทียบ
สัญญา 3 ปี (1 ก.ค.53-30 มิ.ย.56) ที่
บริ ษทั ฯ เคยเช่า พื้นที่ 774 ตรม.:
อัตราค่าเช่า: 116 บาทต่อตรม.
อัตราค่าบริ การ: 174 บาทต่อตรม

141,394
424,800

4,200
10,604
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ลักษณะความสั มพันธ์

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ขนาดของ
รายการ (บาท)

ลักษณะรายการ

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

- ในไตรมาสแรกปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้ขาย
เฟอร์ นิเจอร์ ประกอบด้วย เก้าอี้สาํ นักงาน 46 ตัว
ตูไ้ ม้เก็บแฟ้ ม 31 ตู้ โต๊ะทํางานไม้ 29 ตัว โต๊ะ
ประชุม 12 ตัว ให้ APOT ในราคาที่เทียบเคียงกับ
ราคาซื้อขายมือสองในระบบอินเตอร์เน็ต
- ไตรมาส 3 ปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้ขายเก้าอี้สาํ นักงาน
6 ตัว โต๊ะเอนกประสงค์ 1 ตัว ให้ APOT
นอกจากรายงานข้างต้นแล้วในเดื อนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้
พิจารณาอนุ มตั ิการเข้าทํารายการที่เกี่ ยวโยงกันกับบริ ษทั อาเซี ยนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) ที่จะเกิ ดในอนาคต กรณี รายการ
ระหว่างกันที่เป็ นธุรกิจปกติ หรื อสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขปกติ ที่มีมูลค่ารายการเกิน
กว่า 30 ล้านบาท โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับ Letter of Award (LOA) จากบริ ษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด
(มหาชน) สําหรับการเป็ นผูร้ ับเหมาก่อสร้างโครงการทําเหมืองและโรงแต่งแร่ โพแทชบําเหน็จณรงค์ (Bamnet Narong Potash
Project) แพ็คเกจที่ 2 Surface Processing & Facilities มูลค่างาน 142,027,205 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 416,000,784 ยูโร และ
12,433,389,522 บาท หรื อรวมประมาณ 34,089,504,186 บาท
รายได้ จากการขายทรัพย์ สิน

175,400

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 มีมติกาํ หนดนโยบายการเข้าทํารายการระหว่าง
กันในอนาคตว่า จะต้องมีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการของบริ ษทั เกี่ยวกับ
ความจําเป็ นและความสมเหตุ สมผลในการเข้าทํารายการ และให้มีการตรวจสอบ และเปรี ยบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของ
รายการว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขทางธุ รกิจปกติ และเสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกหรื อไม่ และเพื่อความคล่องตัวในการ
ดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้บริ ษทั ฯ สามารถเข้าทํารายการระหว่างกันที่เป็ นธุรกิจปกติ หรื อสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น
การรับงานก่อสร้าง การจ้างงานต่อ ที่มีมูลค่ารายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวต้องกระทําด้วยราคา
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขปกติของธุ รกิจ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และให้นาํ รายการระหว่างกัน
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบและให้ความเห็นต่อไป ส่ วนรายการ
ระหว่างกันต่ อไปนี้ จะต้องถูกนําเสนอเข้าที่ ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ความเห็ น
เกี่ยวกับความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลในการทํารายการ และมีมติอนุมตั ิให้ทาํ รายการดังกล่าว ก่อนการตกลงเข้าทํารายการ
 รายการระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติ หรื อที่ไม่ได้สนับสนุนธุรกิจปกติ
 รายการระหว่างกันที่กระทําด้วยราคาและ/หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างจากราคา และ/หรื อเงื่อนไขปกติที่กระทํากับ
บุคคลภายนอก
 รายการระหว่างกันที่เป็ นธุรกิจปกติ หรื อสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขปกติ
ของธุรกิจ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท
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โดยผูท้ ี่มีความขัดแย้ง มี ส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ประกาศกําหนดหรื อตามที่ ตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยกําหนด) ที่จะทําขึ้นกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ไม่มีอาํ นาจในการดําเนินการใดๆ ในหรื อเกี่ยวกับรายการหรื อ
เรื่ องที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว
และคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องดูแลให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรื อจําหน่ายซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานบัญชีที่กาํ หนดโดยสมาคมนักบัญชี
ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะได้ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพือ่ นําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
การอนุมตั ิในหลักการสํ าหรับการระหว่างกันทีเ่ ป็ นรายการปกติ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ที่มีผลใช้บงั คับวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 การทํา
รายการที่ เกี่ ยวโยงกันที่ เป็ นรายการค้า/ธุ รกรรมปกติ ของบริ ษทั ฯ จะต้องถูกนําเสนอและอนุ มัติโดยคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ
คณะกรรมการได้มีการอนุ มตั ิในหลักการให้ทาํ รายการดังกล่าวได้ ซึ่ งเดิ มตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ฝ่ าย
จัดการสามารถทํารายการดังกล่าวได้ โดยมิตอ้ งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใด
สําหรับบริ ษทั ฯ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อปี 2548 ได้มีมติอนุมตั ิในหลักการว่า การทํารายการเกี่ยวโยง แม้ว่าเป็ น
รายการปกติ แต่หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท จะต้องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการก่อนทํารายการ (ตามรายละเอียดที่อธิ บาย
ในหัวข้อ มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน ข้างต้น) ซึ่ งเป็ นการอนุมตั ิในหลักการสําหรับการทํารายการ
เกี่ยวโยงที่เป็ นรายการปกติ และสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิของพรบ.ที่ออกใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้นาํ เสนอเรื่ องนี้เข้าที่
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการรั บทราบถึงแนวปฏิ บตั ิ ของ
พระราชบัญญัติดงั กล่าว
นโยบายและแนวโน้ มการเกิดรายการระหว่ างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็ นรายการที่ดาํ เนินการทางธุรกิจตามปกติ
โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริ ษทั ฯ จะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชี หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็ นถึ งความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการพร้อมทั้งเปิ ดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการทํารายการต่อผูถ้ ือหุน้ ตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยเคร่ งครัด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะ
สร้างเสริ มความเข้าใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบข้อกําหนดใหม่ๆ
รวมทั้งวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อจะได้ปฏิบตั ิตามได้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความโปร่ งใสและรั กษาไว้ซ่ ึ ง
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
1. ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
- นางสาว พิมพ์ใจ มานิ ตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน 4521 บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบ
งบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558 (รวม 3 ปี )
- นางสาว รุ ้ งนภา เลิศสุ วรรณกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบี ยน 3516 บริ ษทั สํานักงาน สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ น
ผูต้ 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 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
ปี 2556
ผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน ของบริ ษ ทั ที อ าร์ ซี คอนสตรั ค ชั ่น จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั ทีอ าร์ ซี
คอนสตรั คชัน่ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยให้ขอ้ สังเกตหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงิน
ได้ มาถือปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดง
เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรั บปรุ งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าว และนําเสนองบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิใหม่ดว้ ยเช่นกัน ทั้งนี้มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่อย่างใด
ปี 2557
ผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนิ นงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปี 2558
ผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนิ นงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2. ตารางสรุ ปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงินรวม

2558
จํานวนเงิน

ร้อยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
จํานวนเงิน
ร้อยละ

2556
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
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

1,289,427.60
0.00
636,308.42
1,023,022.68
164,027.05
68,468.48
27,151.38
14,323.75
0.00
36,527.39
56,799.97
3,316,056.72

28.20
0.00
13.92
22.38
3.59
1.50
0.59
0.31
0.00
0.80
1.24
72.53

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
78.45

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
12.80
39.71
5.35
0.49
0.12
3.41
0.00
2.14
1.88
75.79

36,341.99
0.00
2,375.59
0.00
455,225.62
706,700.65
8,023.12
0.00
38,419.25
8,728.53
1,255,814.75
4,571,871.47

0.79
0.00
0.05
0.00
9.96
15.46
0.18
0.00
0.84
0.19
27.47
100.00

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
21.55
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
0.35
24.21
100.00

0.00
552,784.25
967,852.97
0.00
37,405.07
320,987.40
0.00
20,803.79
12,531.81
1,432.89
52,392.86
1,966,191.04

0.00
12.09
21.17
0.00
0.82
7.02
0.00
0.00
0.46
0.27
0.03
1.15
43.01

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
4.00
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
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
(หน่ วย : พันบาท)
2558
จํานวนเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวม
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูยื้ มระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หุ ้นกู ้
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

ร้อยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
จํานวนเงิน
ร้อยละ

2556
จํานวนเงิน
ร้อยละ

0.00
100,000.00
31,072.14
33,952.89
20,000.00
185,025.03
2,151,216.07

0.00
2.18
0.68
0.74
0.44
4.04
47.05

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

0.17
0.00
0.00
0.95
0.76
1.88
47.62

30,500.00
0.00
101.41
23,163.29
20,000.00
73,764.70
823,141.24

1.54
0.00
0.01
1.17
1.01
3.73
41.63

565,345.76
1,010,975.81
10,461.03
7,310.53

12.37
22.11
0.23
0.16

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

56,534.57
4,108.02
778,265.67
10,842.83
2,443,844.22
(23,188.82)
2,420,655.40
4,571,871.47

1.24
0.09
17.02
0.24
53.46
(0.51)
52.95
100.00

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
52.61
(0.23)
52.38
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)
58.37
100.00
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน
(หน่ วย : พันบาท)
งบกําไรขาดทุนรวม

รายได้
รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
รายได้จากการขาย
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่ าย
ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ ายในการบริหาร
หนี้ สงสัญจะสูญ (โอนกลับรายการ)
รวมค่ าใช้ จ่ าย
กําไรก่อ นส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการร่ วมค้ า ค่ าใช้ จ่ ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กําไรก่อ นค่ าใช้ จ่ ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ ายทางการเงิน
กําไรก่อ นค่ าใช้ จ่ ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ ายภาษีเ งินได้
กําไรสํา หรั บปี
การแบ่งปันกําไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นของบริษทั ฯ
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้มีส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุมของบริษทั ย่อย

กําไรต่ อ หุ้น (บาท)
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นของบริษทั ฯ

2558
จํานวนเงิน

ร้อยละ

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
จํานวนเงิน
ร้อยละ

2556
จํานวนเงิน

3,880,171.80
0.00
11,029.49
0.00
63,831.09
3,955,032.38

98.11
0.00
0.28
0.00
1.61
100.00

3,095,342.22
0.00
3,915.65
0.00
27,912.27
3,127,170.14

98.98
0.00
0.13
0.00
0.89
100.00

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

98.63
0.00
0.10
0.00
1.27
100.00

3,242,393.75
0.00
332,262.97
127.33
3,574,784.05

81.98
0.00
8.40
0.00
90.38

2,538,294.17
0.00
303,464.75
(563.52)
2,841,195.40

81.17
0.00
9.70
-0.02
90.85

2,106,362.51
0.00
230,690.33
16,311.36
2,353,364.20

83.72
0.00
9.17
0.65
93.54

380,248.33
0.00
380,248.33
(4,753.76)
375,494.57
(74,543.83)
300,950.74

9.62
0.00
9.62
(0.12)
9.50
(1.89)
7.61

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

9.15
0.00
9.15
(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
(0.13)
6.33
(2.04)
4.29

305,963.36
(5,012.62)
300,950.74

7.74
(0.13)
7.61

214,923.66
(1,676.21)
213,247.45

6.87
(0.05)
6.82

126,362.42
(18,331.87)
108,030.55

5.02
(0.73)
4.29

0.07

0.05

0.15

0.07

0.05

0.15

กําไรต่อหุ ้นปรับลด
กําไรส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นของบริษทั ฯ

ร้อยละ
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งบกระแสเงินสด
(หน่ วย : พันบาท)
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2556

งบกระแสเงินสดรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเ ป็ น
เงินสดรับ (จ่ าย) สุทธิจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เ กิดขึ้นจริง
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ าย ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายเครื่องมือ อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีต ัวตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กําไรจากการเลิกกิจการร่วมค้า
รายได้เ งินปันผลจากบริษทั ร่วม
ค่าใช้จ่ ายทีเ่ กิดจากการจ่ ายโดยใช้หุ ้นเป็ นเกณฑ์
กลับรายการต้นทุนงานทีย่ งั ไม่ถึงกําหนดชําระ
ประมาณการหนี้ สินจากโครงการก่อสร้าง
ประมาณการหนี้ สินจากคดีความ
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อ นการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พ ย์
และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
สิ นทรั พ ย์ ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
รายได้ทยี่ งั ไม่เ รียกชําระ
ลูกหนี้ เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
เงินจ่ ายล่วงหน้าแก่ผู ้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
งานระหว่างก่อสร้าง
วัสดุกอ่ สร้าง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ นดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ต้นทุนงานทีย่ งั ไม่ถึงกําหนดชําระ
รายได้คา่ ก่อสร้างรับล่วงหน้า
เจ้าหนี้ เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
ประมาณการหนี้ สินจากโครงการก่อสร้าง
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
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375,494.57

282,619.05

159,449.06

79,401.69
127.33
0.00
15,641.69
(36,362.32)
533.60
0.00
(34.47)
3,813.68
(51,122.17)
8,940.64
7,511.97
(11,029.50)
3,690.50

53,761.36
(563.52)
0.00
(4,760.47)
(8,990.85)
602.36
657.30
25,021.26
(7,000.00)
20,429.67
6,730.21
(3,915.65)
1,229.91

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

396,607.21

365,820.63

239,655.01

245,417.29
(621,119.72)
(86,430.31)
(55,735.25)
(11,011.13)
4,329.36
(22,575.10)
(4,642.34)

(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)

54,475.39
681,072.36
(148,931.10)
9,672.88
211,905.26
(22,460.00)
(3,367.60)
(457.33)
626,749.87

132,918.17
248,374.61
115,161.40
11,862.41
(88,396.64)
(4,509.65)
41,301.43
(3,248.13)
647,559.17

(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
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งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
งบกระแสเงินสดรวม
เงินสดรับคืนภาษีเ งินได้หัก ณ ทีจ่ ่ าย
เงินสดจ่ ายภาษีเ งินได้
เงินสดสุ ท ธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัวคราวลดลง(เพิ
่
่มขึ้น)
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีภาระคํ้ าประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดรับจากการเลิกการร่วมค้า
เงินสดจ่ ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดจ่ ายซือ้ เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการจําหน่ าย ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ ายซือ้ ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ ายซือ้ สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน
เงินสดสุ ท ธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยื้ มระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูยื้ มระยะยาว
ชําระคืนเงินกูยื้ มระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุ ้นสามัญ
เงินสดจ่ ายค่าใช้จ่ ายในการออกหุ ้นสามัญ
เงินสดรับจากการออกหุ ้นกู ้
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นจากการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุนจากการจัดสรรหุ ้นสามัญใหม่แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม
จ่ ายเงินปันผล
เงินสดรับจากส่วนของผู ้มีส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอ ํานาจควบคุมของบริษทั ย่อยจ
จัดตัง้ บริษทั ย่อยใหม่
ดอกเบี้ยจ่ าย
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอ ํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุ ท ธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ท ธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อ มูล กระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการทีไ่ ม่ใช่เ งินสดประกอบด้วย
ซือ้ สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ซือ้ สินทรัพย์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
ดอกเบี้ยจ่ ายส่วนทีบ่ ันทึกเป็ นต้นทุนโครงการและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
จ่ ายหุ ้นปันผล
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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(หน่ วย : พันบาท)
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2556
0.00
27,186.19
59,363.91
(115,584.78)
(81,662.59)
(65,610.80)
513,723.09
595,639.77
48,139.03
36.80
(1,798.88)
103.74
(405,225.62)
7,809.61
75,870.78
(303,399.16)
(1,940.17)
(628,542.90)

(0.36)
48,130.78
(2,375.59)
10,626.96
9,818.20
(175,347.71)
(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)

0.00
(30,500.00)
726,000.00
(12,870.00)
100,000.00
7,310.53
37,573.67
(11,535.25)
(10,642.95)

(33,373.39)
(19,500.00)
10,723.06
18,261.61
(40,815.34)
-

(12,130.77)
50,000.00
76,506.66
(33,886.05)
-

(2,605.23)
(4,632.84)
798,097.93
2,050.02
685,328.14
611,770.46
1,297,098.60

(3,768.97)
(243.37)
(368.93)
(69,085.33)
(545.40)
413,651.93
198,118.53
611,770.46

(5,867.16)
(332.23)
100.30
74,390.74
2,922.20
48,753.74
149,364.79
198,118.53

43,603.94
24,934.36
190.92
103,817

7,029.99
2,503.58
-

984.25
4,264.20
56,073.27
-
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อัตราส่ วนทางการเงิน

2558
อัตราส่ วนสภาพคล่ 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)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนิ นงาน (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย* (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน* (เท่า)
อัตราการจ่ ายเงินปันผล (%) คํานวณโดยใช้กําไรสุทธิ
งบเดี่ยว
หมายเหตุ:
* ใช้หลัก Cash Basis

ส่ วนที่ 3 – หน้า 100

2557

2556

1.69
0.97
0.32
85.03
4
5.23
69
8.25
44

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

16.44%
9.61%
134.43%
7.74%
16.11%

18.00%
9.16%
206.98%
6.87%
16.98%

15.11%
6.55%
28.04%
5.02%
11.79%

8.50%
66.11%
1.10

9.33%
68.59%
1.36

5.64%
58.47%
1.12

0.89
241.57
1.56
29.30%

0.91
180.02
2.35
45.12%

0.71
19.95
0.28
50.19%
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
1. คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานปี 2558
1.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงานปี 2558 ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
จากวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปเป็ นบริ ษทั ชั้นนําในอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างสาธารณู ปโภค ด้านความเป็ นเลิศด้าน
การออกแบบ และก่อสร้างที่ครบวงจร (Total Solution in Energy and Infrastructure) ที่มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน บริ ษทั ฯ ได้มีการ
กําหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจสําหรับปี 2558 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่ งให้กบั ธรุ กิจหลัก ทั้ง
ด้านการลงทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้กระบวนการทํางานเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด สรุ ปผลการ
ดําเนินงานในปี 2558 ดังนี้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวม 3,955.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 827.86 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 26.47 รายได้จาก
การให้บริ การก่อสร้างเพิ่มขึ้น 784.83 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 25.36 รายได้ที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่มากจากโครงการระยะยาวยกมา
จากปี ก่อน
กําไรขั้นต้นจากการให้บริ การก่อสร้าง 637.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.73 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 14.49 สอดคล้องกับ
ตามรายได้จากการให้บริ การที่เพิม่ ขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาเพิ่มขึ้น 25.31 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อน ส่ วนใหญ่เกิดจากเป็ นของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ลงทุนใน
ระหว่างปี
กําไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จํานวน 305.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.04 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 42.36
อัตรากําไรสุ ทธิร้อยละ 7.74 ในขณะที่ปีก่อนอยูท่ ี่ร้อยละ 6.87
งานในมือที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2558 รวมทั้งสิ้ น 9 โครงการ มูลค่างานที่ยงั ไม่ได้รับรู ้รายได้ จํานวน 6,402.39 ล้านบาท
งานที่ได้รับในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559
1. โครงการ Preparation and Refurbishment of Existing Decline จากบริ ษทั อาเซี ยนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน)
มูลค่างาน 143.69 ล้านบาท ระยะเวลา 11 เดือน
2. โครงการถนนศรี นคริ นทร์ -ร่ มเกล้า ช่วงที่ 1 งานสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ถนนพร้อมบ่อพักและท่อ Riser จากบริ ษทั
กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน 1.14 ล้านบาท ระยะเวลา 17 เดือน และโครงการถนนศรี นคริ นทร์ ร่ มเกล้า ช่ วงที่ 1 งานสร้างท่อร้ อยสายโทรศัพท์ใต้ดินจากบริ ษทั ทีโอทีจาํ กัด (มหาชน) มูลค่างาน 11.44 ล้านบาท
ระยะเวลา 24 เดือน
บริ ษทั ฯ ได้รับ Letter of Award ในการเป็ นผูร้ ับเหมาโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2 Surface
Processing and Facilities จากบริ ษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ 142,027,205 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
416,000,784 ยูโร และ 12,433,389,522 บาท หรื อรวมประมาณ 34,089.05 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 3 ปี คาดว่าจะลงนามใน
สัญญาภายในไตรมาส 3 – 4 ปี 2559
หากรวมโครงการใหม่ขา้ งต้นกับมูลค่างานในมือที่ยงั ไม่ได้รับรู ้รายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั ทีอาร์ซีจะมี
Backlog เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สําคัญเป็ น 40,648.15 ล้านบาท
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแผนการเข้าประมูลงานขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งส่ วนใหญ่ยงั เป็ นงานของกลุ่มบริ ษทั
ปตท. จํากัด (มหาชน) งานก่อสร้างในกลุ่มพลังงานและปิ โตรเคมี และงานสาธารณูปโภคจากภาครัฐ บริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่าภายในปี 2559
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จะได้รับงานขนาดใหญ่เพิ่มเติม ทําให้สามารถมีรายได้รวมระดับ 8 - 9 พันล้านบาท เป็ นไปตามเป้ าหมายระยะ 5 ปี ว่า การเติบโตของ
รายได้ค่าบริ การก่อสร้างไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 20 ต่อปี และไม่ต่าํ กว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2562
2. วิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไร
 รายได้
- รายได้ จากการให้ บริการก่ อสร้ าง
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้ จากการให้ บริการ

2558
จํานวน

2557
ร้ อยละ

จํานวน

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ร้ อยละ

จํานวน

- งานระบบท่อ

1,970.97

50.80

2,551.24

82.42

- งานระบบวิศวกรรม

1,534.59

39.55

6.93

0.23

373.51

9.62

507.11

16.38

-133.60

-26.35

1.10

0.03

30.06

0.97

-28.96

-96.34

3,880.17

100.00

3,095.34

100.00

784.83

25.36

- งานโยธา
- ขายและบริ การอื่น
รวม

-580.27

ร้ อยละ
-22.74

1,527.66 22,044.16

ในปี 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการให้บริ การก่อสร้าง 3,880.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 784.83
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 25.36 รายได้ส่วนใหญ่มาจากงานระบบท่อของโครงการระยะยาวยกมาจากปี ก่อนและงานใหญ่ที่
ได้รับเพิ่มในปี นี้ 2 โครงการ คือ โครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section ที่บริ ษทั ฯ ได้รับ
จาก บมจ. ปตท. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และโครงการจ้างเหมาก่อสร้ างปรับปรุ งขยายการประปาส่ วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย
อําเภอเกาะสมุย จังหวัด สุ ราษฎร์ ธานี ที่บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัดได้รับจากการประปาส่ วนภูมิภาค ในเดือนกรกฎาคม 2558
และในช่วงต้นปี 2558 มีการส่ งมอบโครงการ Navanakorn-Rangsit Interconnecting Gas Pipeline Project มูลค่างาน 1,084 ล้านบาท
ทําให้โครงการงานท่อที่อยู่ในมือลดลง ส่ งผลให้รายได้จากการให้บริ การก่อสร้างระบบท่อลดลงตาม โดยรายได้จากระบบงานท่อ
ลดลงจากปี ก่ อน 580.27 ล้า นบาท อย่างไรก็ต ามบริ ษ ทั ฯ มี ร ายได้จ ากการให้บริ ก ารระบบวิ ศวกรรม เช่ นโครงการ 450 TPD
Biodiesel Plant และโครงการ New Incinerator Project ที่มีความคืบหน้าในการดําเนินการก่อสร้าง ทําให้บริ ษทั ฯมีรายได้จากการ
ให้บริ การก่อสร้างโดยรวมสูงกว่าปี ก่อน
- รายได้ อนื่ จากดอกเบีย้ รับและรายได้ อนื่
รายได้อื่นในปี 2558 จํานวน 74.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 43.03 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
135.19 ประกอบด้วยรายได้จากดอกเบี้ยรับจากการนําเงินสดส่ วนเกินไปลงทุนในกองทุนรวมที่ให้อตั ราผลตอบแทนสู ง โดยบริ ษทั ฯ
มีรายได้จากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท ส่ วนรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นเป็ นกําไรจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประมาณ 37
ล้านบาท
 ต้ นทุนการให้ บริการก่ อสร้ าง
ต้นทุนการให้บริ การก่อสร้างของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในปี 2558 เท่ากับ 3,242.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 704.10
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 27.74 สอดคล้องกับรายได้จากการให้บริ การที่เพิ่มขึ้น โดยต้นทุนที่สาํ คัญในการให้บริ การของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย คือ วัตถุดิบและค่าแรง
 ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารและค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
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ค่าใช้จ่ายในการบริ หารและค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในปี 2558 เท่ากับ 337.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
30.20 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.84 สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่ อมราคาของอุปกรณ์เครื่ องจักร เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้
สํานักงานที่บริ ษทั ฯได้มีลงทุนในปี 2558 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น การรับพนักงานเพิ่ม การปรับฐานเงินเดือนและโบนัส เป็ น
ต้น และค่าใช้จ่ายทางการเงินเกี่ยวกับการออกหุน้ กู้
 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในปี 2558 เท่ากับ 74.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.17 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
7.45 สอดคล้องกับรายได้และกําไรสุ ทธิทางภาษีที่เพิม่ ขึ้น รายละเอียดภาษีเงินได้แสดงดังหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
 ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไร
กําไรขั้นต้น(ล้านบาท)
ปี 2558
ปี 2557
ทีอาร์ซี
686.73
534.95
19.58%
22.35%
สหการวิศวกร
(69.50)
(15.59)
(29.43%)
(3.07%)
TRC Middle East LLC
n/a
13.91
n/a
8.43%
TRC Engineering LLC
n/a
23.56
n/a
80.42%
กิจการร่ วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ
12.76
n/a
9.29%
n/a
บริษทั ฯ และบริษัทย่ อย
637.78
557.05
16.44%
18.00%
* หมายเหตุ: % ในที่น้ ีคือ อัตรากําไรขั้นต้นและอัตรากําไรสุ ทธิ
บริ ษทั

กําไรสุ ทธิ (ล้านบาท)
ปี 2558
ปี 2557
399.13
255.67
11.18%
10.57%
(67.73)
(45.68)
(26.46%)
(8.93%)
n/a
(1.53)
n/a
(0.87%)
n/a
0.86
n/a
2.87%
9.95
n/a
7.24%
n/a
305.96
214.92
7.74%
6.87%

- กําไรขั้นต้ น
กําไรขั้นต้นในปี 2558 อยูท่ ี่ร้อยละ 16.44 ตํ่ากว่ากําไรขั้นต้นในปี ก่อนที่อยูท่ ี่ร้อยละ 18.00 กําไรขั้นต้นของแต่ละบริ ษทั
เป็ นดังนี้
- บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) มีอตั รากําไรขั้นต้นร้อยละ 19.58 สูงกว่าระดับปกติตามมาตรฐานของ
บริ ษทั ฯที่กาํ หนดไว้ที่ร้อยละ 15 ลดลงจากปี ก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 22.35 เนื่ องจากในช่วงต้นปี 2558 มีการส่ งมอบโครงการ
Navanakorn-Rangsit Interconnecting Gas Pipeline Project ซึ่งเป็ นโครงการขนาดใหญ่
- บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด มีผลขาดทุนขั้นต้น จํานวน 69.50 ล้านบาท เพราะมีตน้ ทุนงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน
ของโครงการ
- TRC Middle East LLC และ TRC Engineering LLC บริ ษทั ย่อยที่สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมานไม่รับงานเพิม่ เติมจึงไม่มี
กําไรขั้นต้น
- กําไรสุ ทธิ และกําไรของแต่ ละส่ วนงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2558 เท่ากับ 305.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.04 ล้านบาท จากที่ปี 2557 มี
กําไรสุ ทธิ อยู่ที่ 214.92 ล้านบาท รายได้จากการให้บริ การก่อสร้ างและกําไรของแต่ละส่ วนงานปรากฏดังหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 33 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน รายได้ตามส่ วนงานลําดับจากมากไปน้อย เป็ นดังนี้ การให้บริ การก่อสร้าง
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ระบบท่อ การให้บริ การระบบวิศวกรรม และการขายและบริ การอื่น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 50.79, 39.55, 9.63 และ 0.03 ตามลําดับ
โดยกําไรส่วนใหญ่มาจากจากการให้บริ การก่อสร้างระบบท่อ
 อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถอื หุ้น
บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2554 – 2558 ดังนี้

ผลการดําเนินงาน

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุน้ ที่ใช้อา้ งอิง
อัตราเงินปั นผล
(บาทต่อหุน้ )

ปี 2554
ปี 2555

1.00
0.50

0.12
0.050358

ปี 2556

0.50

ปี 2557
ปี 2558

อัตรา (บาทต่อหุ ้น)
เงินปั นผล
หุน้ ปั นผล

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
เงินปั นผล
หุ น้ ปันผล

เงิน/หุน้ ปันผลต่อ
กําไรสุ ทธิหลังหัก
สํารองตามกฎหมาย

40.25
33.89

56.07

79.51%
52.93%

0.05

0.083336
(6 หุ น้ เดิม
ต่อ 1 หุ น้ ใหม่)
-

40.82

-

52.85%

0.125

0.003472

0.031250

11.54

103.82

45.63%

0.125

0.01

0.0156250

45.64

71.30

30.48%

หมายเหตุ: อัตราเงิน/หุ ้นปั นผลสําหรับผลประกอบการปี 2558 จะถูกนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2559 เพื่ออนุ มตั ิ โดยหุ ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพ
ESOP-W2 เป็ นหุน้ สามัญครั้งที่ 8 ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 จํานวน 28,673,215 หุ ้น จะมีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล/หุน้ ปันผลด้วย

3. การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินของบริษท
ั และบริษทั ย่อย

 สินทรัพย์รวม
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี สินทรั พย์รวมทั้งสิ้ น จํานวน 4,571.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31
ธันวาคม 2557 จํานวน 1,941.26 ล้านบาท หรื อร้อยละ 73.80 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่ วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2558
3,316.06
1,255.81
4,571.87

31 ธันวาคม 2557
2,063.91
566.70
2,630.61

เพิม่ /(ลด)
1,252.15
689.11
1,941.26

ร้อยละ
60.67
121.60
73.80

 สิ นทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึ้น 1,252.15 ล้านบาท รายการที่สาํ คัญได้แก่
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจํานวน 1,289.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี ก่อน 628.77 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 112.55 เป็ นผลมาจาก
1.1 เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 511.17 ล้านบาท รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ คือ
+ กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 396.61 ล้านบาท
+ การเปลี่ยนแปลงของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 211.91 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 115.58 ล้านบาท
1.2 เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 628.91 ล้านบาท รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ คือ
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- เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนระยะยาวในหุน้ บริ ษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) 405.23 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 303.40 ล้านบาท
+ เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 75.87 ล้านบาท
1.3 เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 798.10 ล้านบาทรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ
คือ
+ เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญให้กบั บุคคลในวงจํากัด 726 ล้านบาท
+ เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้ 100 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว 30.50 ล้านบาท
2. รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชําระ เพิม่ ขึ้นจาก 396.20 ล้านบาท เป็ น 1,023.02 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 158.21 เกิดจากงานที่
ดําเนินการแล้วเสร็ จแต่ยงั ไม่ออกใบแจ้งหนี้ จนกว่าจะเป็ นไปตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญา
 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 566.70 ล้านบาท เป็ น 1,255.81 ล้านบาท รายการที่สาํ คัญได้แก่
1. การลงทุนระยะยาวในหุน้ สามัญบริ ษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) จํานวน 405.23 ล้านบาท
2. การลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุ ทธิจากค่าเสื่ อมราคาและจําหน่ายระหว่างงวดเป็ นจํานวน 251.70
ล้านบาท
 หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
วันที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยมี หนี้ สิน และส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมทั้งสิ้ น จํา นวน 4,571.87 ล้า นบาท
เพิม่ ขึ้น 1,932.09 ล้านบาท หรื อร้อยละ 73.45 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนี้ หมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู ้ถือหุ ้น

31 ธันวาคม 2558
1,966.19
185.02
2,151.21
2,420.66
4,571.87

31 ธันวาคม 2557
1,203.35
49.55
1,252.90
1,377.71
2,630.61

เพิ่ม/(ลด)
762.84
135.47
898.31
1,033.78
1,932.09

(หน่ วย : ล้านบาท)
ร้อยละ
63.39
273.40
71.70
75.04
73.45

 หนี้สินหมุนเวียนเพิม่ ขึ้นจาก 1,203.35 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2557 เป็ น 1,966.19 ล้านบาท รายการที่สาํ คัญได้แก่
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้างเพิม่ ขึ้นจาก 105.39 ล้านบาท เป็ น 320.99 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
204.57 ส่วนที่เพิม่ ขึ้นส่ วนใหญ่เป็ นของโครงการใหม่ในปี 2558
- ต้นทุนงานที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระเพิ่มขึ้นจาก 337.90 ล้านบาท เป็ น 967.85 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 186.43 เกิด
จากบริ ษทั ฯ รับรู ้ตน้ ทุนตามผลงานที่ผรู ้ ับเหมาช่วงส่งมอบ แต่ ณ วันสิ้ นปี ผูร้ ับเหมาช่วงยังไม่ได้เรี ยกชําระ
ค่าบริ การแต่อย่างใด
- รายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้าลดลงจากสิ้ นปี ก่อนทั้งจํานวน 149.40 ล้านบาท เนื่องจากการทยอยรับรู ้เป็ นรายได้
ในระหว่างปี
 หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 49.55 ล้านบาท เป็ น 185.02 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นหุน้ กูท้ ี่บริ ษทั ฯ ออกเสนอขายแก่
บุคคลในวงจํากัด เพื่อนํามาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 100 ล้านบาท
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 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.04 จาก 1,377.71 ล้านบาทเป็ น 2,420.66 ล้านบาท ประกอบด้วย
ยกมา
1,377.71 ล้านบาท
เพิม่ ทุนจากการออกหุน้ สามัญให้แก่บุคคลในวงจํากัด
758.01 ล้านบาท
และการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ
กําไรเบ็ดเสร็ จ
303.29 ล้านบาท
บริ ษทั ฯจ่ายเงินปันผล
(11.54) ล้านบาท
บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (10.64) ล้านบาท
อื่นๆ
3.83 ล้านบาท
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2,420.66 ล้านบาท
 เงินกู้ยมื ระยะยาวและการปฏิบัติตามเงือ่ นไขการกู้ยมื
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้กยู้ ืมระยะยาว 50 ล้านบาท จากวงเงินกูย้ ืม 100 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร
สํานักงานแห่งใหม่ของบริ ษทั ฯ โดยมีระยะเวลาการชําระคืนหนี้ 5 ปี เริ่ มทะยอยชําระหนี้ต้ งั แต่ปี 2557 ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ฯ
ได้ชาํ ระเงินกูค้ รบทั้งจํานวนแล้ว ทั้งนี้ในระหว่างการกูย้ มื เงินกูย้ มื ระยะยาว บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตอ้ งดํารงอัตราส่ วนทาง
การเงินหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกิน 2.00 เท่า และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ไม่ต่าํ กว่า 3.00 เท่า ตามที่กาํ หนดไว้
ในสัญญา (ณ สิ้นปี 2557 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 0.88 เท่า และ 14.66 เท่า ตามลําดับ)
 ทุนทีเ่ รียกชําระแล้ ว
ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 655,358,932 บาท โดยมีทุนที่เรี ยกชําระแล้ว 565,345,762 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557
จํานวน 154,038,909 บาท สาเหตุจากการเพิม่ ทุนในปี 2558 ดังนี้
- การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุน้ สามัญ (ESOP-W2) เป็ นหุน้ สามัญจํานวน 71,773,760 หุน้
- การออกหุน้ ปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 จํานวน 830,537,602 หุน้
- การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคลในวงจํากัด 330,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 2.20 บาทต่อหุน้
จากการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปี
อัตราส่ วนหนีส้ ิ นต่ อทุน (เท่ า)
2558
0.89
2557
0.91
2556
0.71
จากตัวเลขอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนในปี 2558 0.89 เท่า บ่งบอกถึงฐานะของส่ วนผูถ้ ือหุน้ ที่มีมากกว่าหนี้สินรวม และอยูใ่ น
ระดับตํ่ากว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริ ษทั จดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างที่อยูท่ ี่ระดับ 2.46 เท่า
4. สภาพคล่ อง และความเพียงพอของเงินทุน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินรับจากการดําเนิ นงาน เงินทุนจากส่ วนของผูถ้ ือหุน้ การออกหุ น้ กู้
และเงินกูจ้ ากธนาคารพาณิ ชย์ ทั้งนี้การกูย้ มื เงินเพือ่ การบริ หารงานโครงการมักเป็ นการกูย้ มื ระยะสั้นถึงปานกลาง ในลักษณะ Project
Finance ซึ่งปกติจะต้องมีหลักประกันเป็ นเงินฝากประจําคํ้าวงเงิน แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการดําเนินงานที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง และ
สถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง ทําให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหการวิศวกร จํากัดสามารถต่อรองยกเว้นเงื่อนไขเงินฝากคํ้าประกันวงเงิน
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จากสถาบันการเงินต่างๆ บริ ษทั ฯ สามารถบริ หารจัดการบริ หารสภาพคล่องของกิจการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งมีการจ่ายปั น
ผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ อย่างสมํ่าเสมอ
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ยังได้รับเงินทุนจากการออกหุน้ เพิ่มทุนเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด จํานวน 726 ล้านบาท และจาก
การใช้สิทธิ แปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามโครงการ ESOP-W2 ครั้งที่ 4-7 จํานวนรวม 44.88 ล้านบาทมาใช้ในการ
หมุนเวียนกิจการ
รายจ่ ายลงทุนของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 ส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั อาเซี ยนโปแตชชัยภูมิ จํากัด
(มหาชน) และที่ดิน เครื่ องจักร อุปกรณ์สาํ หรับขยายการดําเนินธุรกิจ
งบการเงินรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง
กระแสเงินสด
(เท่า)

เงินสดเพิ่มจากการดําเนินงาน
จากงบกระแสเงินสด
(ล้านบาท)

ปี

อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)

2558

1.69

0.32

511.17

2557

1.72

0.61

593.05

2556

2.00

0.04

45.58

จากอัตราส่วนสภาพคล่องพบว่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสภาพคล่องที่ดี สิ นทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน ใน
ปี 2558 อัตราส่ วนสภาพคล่อง 1.69 เท่า ในขณะที่ปี 2557 เท่ากับ 1.72 เท่า อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสดในปี 2558 เท่ากับ
0.32 เท่า ในขณะที่ปี 2557 เท่ากับ 0.61 เท่า อัตราส่ วนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานลดลง 81.88 ล้าน
บาท จากปี 2557 ที่มีอยูจ่ าํ นวน 593.05 ล้านบาท เป็ น 511.17 ล้านบาทในปี 2557 เกิดจากรายการที่สาํ คัญดังนี้
- ปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้รับคืนเงินสดภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่ขอคืน 27.19 ล้านบาท
- ปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้และได้รับชําระค่าบริ การมากกว่าปี ก่อน ทําให้จ่ายภาษีสูงขึ้น 33.92 ล้านบาท
วงจรหมุนของเงินสด
งบการเงินรวม
ระยะเวลารับ
ระยะเวลาชําระ
ชําระหนี้จาก
หนี้แก่เจ้าหนี้
ลูกหนี้

ปี

ระยะเวลาการ
ดํารงสิ นค้า

วงจรการหมุน
ของเงินสด

2558

4

69

44

29

2557

7

63

43

27

2556

13

51

53

11

ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีวงจรการหมุนของเงินสด 29 วันใกล้เคียงปี 2557 ที่อยูท่ ี่ 27 วัน
1. ระยะเวลาการดํารงสิ นค้าในปี 2557 เท่ากับ 4 วัน ลดลงจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 3 วัน เนื่องจากในปี 2557 มียอดคงเหลือ
ของวัสดุก่อสร้างที่เตรี ยมไว้ใช้ในโครงการขนาดใหญ่เพิม่ ขึ้นกว่าปี ก่อนเล็กน้อย
2. ระยะเวลารับชําระหนี้จากลูกหนี้ในปี 2558 เท่ากับ 69 วัน เพิ่มขึ้นจากในปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 63 วัน ส่วนใหญ่บริ ษทั ฯ
ได้รับชําระหนี้เป็ นไปตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ได้รับจากลูกค้า

ส่ วนที่ 3 – หน้า 107

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

3. ระยะเวลาการชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ในปี 2558 เท่ากับ 44 วัน ใกล้เคียงกับปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 43 วัน บริ ษทั ฯมีการจ่าย
ชําระหนี้ตามข้อตกลงที่มีให้กบั เจ้าหนี้ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ
5. ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ิ นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
ได้เปิ ดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
6. ปัจจัยทีม
่ ผี ลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต

ในปี 2558 ฝ่ ายจัดการปรับแผนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อยที่ที่สาธารณรัฐสุ ลต่าน คือ TRC Engineering LLC และ
TRC Middle East LLC โดยลดค่าใช้จ่านด้านการจัดการ ขายทรัพย์สิน และโอนบุคคลที่มีความชํานาญกลับมาทํางานในประเทศ
ไทย และในปี 2559 จะดําเนินการปิ ดและชําระบัญชีบริ ษทั ทั้งสอง
ในระหว่างปี 2558 TRC Investment Limited มีการลงทุนในหุ น้ สามัญของบริ ษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน)
(“APOT”) จํานวน 1.78 ล้านหุน้ และลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559 จํานวน 3.56 ล้านหุน้ โดยกลุ่ม TRC
มีเป้ าหมายการลงทุน ให้ถึงร้อยละ 25 ภายในครึ่ งแรกของปี 2559 การเข้าถือหุน้ ใน APOT ตั้งแต่ปี 2559 บริ ษทั ฯต้องรับรู ้ผลการ
ดําเนินงานของ APOT ด้วยวิธี Equity Method ตามมาตรฐานการบัญชี ปั จจุบนั APOT อยูใ่ นระหว่างปรับปรุ งอุโมงค์ทางลงเหมือง
แร่ เดิมที่ใช้ในการสํารวจ ให้สามารถใช้งานในเชิ งพาณิ ชย์และเริ่ มก่อสร้างโครงการเหมืองใต้ดิน โรงงานผลิตแร่ โปแตช อาคาร
สํานักงาน โรงไฟฟ้ าและงานสาธารณูปโภคต่างๆ โดยใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว ผลการดําเนินงาน
ของAPOT จะยังมีผลขาดทุนสุ ทธิ ที่อาจส่ งผลกระทบต่องบการเงินของรวมของบริ ษทั ฯ เนื่องจากบริ ษทั ฯต้องรับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุน
จากผลการดําเนินงานของ APOT อย่างไรก็ตามจากการที่บริ ษทั ฯ ได้รับงานใหม่เพิ่มเติม ในช่วงต้นปี 2559 ทําให้บริ ษทั ฯ มีงานใน
มือสู งถึงระดับ 4 หมื่นล้านบาท บริ ษทั ฯได้วางแผนการบริ หารจัดการโครงการให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานอย่างสู งสุ ดเพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายตามแผนงาน
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษทั ฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ฯ ขอรั บรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญของ
ทั้งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ฯ ได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั ฯแล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ
กระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั ฯ
ได้มอบหมายให้ นางพจนีย์ เผ่ าสวัสดิ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่ อของ
นางพจนีย์ เผ่ าสวัสดิ์ กํากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายภาสิ ต ลี้สกุล

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

…………………………………

2. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และ
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

…………………………………

ผู้รับมอบอํานาจ
ชื่อ
นายภาสิ ต ลี้สกุล

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

…………………………………

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และ
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

…………………………………

หรื อ
นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
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เอกสารแนบ 1
1. รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
นางไพจิตร รัตนานนท์
(อายุ 60 ปี )
ประธานกรรมการ และกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม ทีอาร์ ซีและสหการวิศวกร
วันทีเ่ ข้ าเป็ นกรรมการบริษัทฯ:
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท:

25 เมษายน 2548
11 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการ:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ
บริ หาร
จัดการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา บรรษัทภิบาล บริ หารความเสี่ ยง
10/10
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:
25.123% (1,136,213,580 หุน้ )
ถือหุน้ โดยตรงและโดยอ้อมผ่านบริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด
ที่นางไพจิตรถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 55
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
มารดานายภาสิ ต ลี้สกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: - ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ.รุ่ นที่ 48
การอบรม:
- ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ดังนี้
- Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 142/2011
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ นที่ 15/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 38/2005
- สถาบันวิทยาการพลังงาน: หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที่ 6
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 5
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
- บริษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2548-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
- บริษทั จดทะเบียนอืน่ :
ไม่มี
- กิจการอืน่ :
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน / บริษทั
2558-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
2556-ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
2551-ปั จจุบนั กรรมการ
TRC International Limited ประเทศฮ่องกง
2545-ปั จจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เคพีเค 1999 จํากัด
2547-2558 กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ไทยโตกุชูไก จํากัด
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พล.ต.อ.จรัมพร สุ ระมณี (อายุ 62 ปี )
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทีอาร์ซี
วันทีเ่ ข้ าเป็ นกรรมการบริษัทฯ:
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท:

9 สิ งหาคม 2550
8 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการ:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา บรรษัทภิบาล บริ หารความเสี่ ยง
บริ หาร
บริ ษทั
10/10
4/4
2/2
1/1
2/2
ไม่ได้เป็ น
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:
0.104% (4,683,330 หุน้ )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: - ปริ ญญาโท สาขาอาชญาวิทยา Eastern Kentucky University สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รปบ. ตร.) โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ดังนี้
การอบรม:
- Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 81/2006
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 51/2006
- Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 15/2006
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
- บริษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2556-ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2555-ปั จจุบนั
กรรมการบรรษัทภิบาล
2552-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2550-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
- บริษทั จดทะเบียนอืน่ :
ไม่มี
- กิจการอืน่ :
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน / บริษทั
2557
ที่ปรึ กษาผูบ้ ญั ชาการตํารวจ (ด้านนิติวิทยาศาสตร์)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2556-2557 ที่ปรึ กษา (สบ.10)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2554-2556 ผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2553-2554 ผูบ้ ญั ชาการ
สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ
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คณะกรรมการ
จัดการ
ไม่ได้เป็ น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายอรุ ณ จิรชวาลา
(อายุ 62 ปี )
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทีอาร์ซี
วันทีเ่ ข้ าเป็ นกรรมการบริษัทฯ:
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท:

18 มิถุนายน 2552
6 ปี 6 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการ:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา
บริ ษทั
10/10
4/4
2/2

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
1/1

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
2/2

คณะกรรมการ
บริ หาร
ไม่ได้เป็ น

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:
0.050% (2,250,000 หุน้ )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: - ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University สหรัฐอเมริ กา
การอบรม:
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ดังนี้
- Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 88/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 34/2005
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
- บริษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2557-ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2556-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2552-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
- บริษทั จดทะเบียนอืน่ :
2 แห่ง* (ปรากฏในตารางกิจการอื่น)
- กิจการอืน่ :
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท
2558-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)*
2550-ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั กรุ งเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)*
2549-ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั พลังโสภณ จํากัด
2552-2558 ประธานกรรมการ
บริ ษทั เค.ดับบลิว.ซี.คลังสิ นค้า จํากัด
2551-2558 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
2551-2557 ประธานกรรมการ
บริ ษทั กรุ งเทพคลังเอกสาร จํากัด
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คณะกรรมการ
จัดการ
ไม่ได้เป็ น
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รศ. พิเศษ เสตเสถียร

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

(อายุ 59 ปี )

กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ ซี
วันทีเ่ ข้ าเป็ นกรรมการบริษัทฯ:
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท:

25 เมษายน 2548
10 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการ:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ
9/10
ไม่ได้เป็ น

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา
2/2

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
ไม่ได้เป็ น

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
ไม่ได้เป็ น

คณะกรรมการ
บริ หาร
ไม่ได้เป็ น

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:
0.050% (2,250,000 หุน้ )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: - ปริ ญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม:
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ดังนี้
- Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 17/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 35/2005
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
- บริษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2552-ปั จจุบนั
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระ
2548-ปั จจุบนั
2548-2556
กรรมการตรวจสอบ
- บริษทั จดทะเบียนอืน่ :
ไม่มี
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน / บริษทั
2553-2557 Executive Vice President, Banking Finance 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
and Capital Market Division
2534-2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
- กิจการอืน่ :
ไม่มี
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คณะกรรมการ
จัดการ
ไม่ได้เป็ น
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รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

(อายุ 52 ปี )

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี
วันทีเ่ ข้ าเป็ นกรรมการบริษัทฯ:
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท:

25 เมษายน 2548
10 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการ:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา
บริ ษทั
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา
9/10
4/4
2/2

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
ไม่ได้เป็ น

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
ไม่ได้เป็ น

คณะกรรมการ
บริ หาร
ไม่ได้เป็ น

คณะกรรมการ
จัดการ
ไม่ได้เป็ น

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:
0.077% (3,466,665 หุน้ )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: - ปริ ญญาเอก การเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริ กา
ผูจ้ ดั การความเสี่ ยงทางการเงิน (Financial Risk Manager: FRM)
ที่ได้รับการรับรองจาก Global Association of Risk Professionals (GARP)
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ -วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม:
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ดังนี้
- Risk Management Committee (RMC) รุ่ นที่ 10/2013
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่ นที่ 11/2010
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 35/2005
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
- บริษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2552-ปั จจุบนั
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2548-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริษทั จดทะเบียนอืน่ :
3 แห่ง* (ปรากฏในตารางกิจการอื่น)
- กิจการอืน่ :
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน / บริษทั
2554-ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)*
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)*
2553-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)*
ตรวจสอบ
2551-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บริ ษทั เจตาแบค จํากัด
ตรวจสอบ
2538-ปั จจุบนั รองศาสตราจารย์ คณะบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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นายสมัย ลีส้ กุล

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

(อายุ 60 ปี )

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และประธานกรรมการบริ หาร ทีอาร์ ซี และสหการวิศวกร
วันทีเ่ ข้ าเป็ นกรรมการบริษัทฯ:
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท:

9 พฤษภาคม 2550
8 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการ:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา
บริ ษทั
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา
10/10
ไม่ได้เป็ น
1/1*
* ลาออกจากตําแหน่ งเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2558

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
ไม่ได้เป็ น

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
ไม่ได้เป็ น

คณะกรรมการ
บริ หาร
2/2

คณะกรรมการ
จัดการ
4/6*

0.100% (4,535,898 หุน้ )
บิดานายภาสิ ต ลี้สกุล กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ.รุ่ นที่ 16
การอบรม:
- ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ดังนี้
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่ นที่ 18/2012
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 64/2007
- สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย:
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์ รุ่ น 5 (TEPCoT 5)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน:
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่ นที่ 7)
- สถาบันพัฒนาเมือง กรุ งเทพมหานคร:
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง ด้านการบริ หารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่ นที่ 1)
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
- บริษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2558-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร
2550-ปั จจุบนั
กรรมการ
2556-2558
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และประธานกรรมการจัดการ
2552-2558
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2550-2558
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
- บริษทั จดทะเบียนอืน่ :
ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

- กิจการอืน่ :
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2558-ปั จจุบนั กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2554-ปั จจุบนั กรรมการ
2553-ปั จจุบนั กรรมการ
2551-ปั จจุบนั กรรมการ
2550-ปั จจุบนั
2550-2558
2557
2555-2557
2545-2556

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขาธิการ

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท
บริ ษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน)
TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน
TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน
TRC International Limited ประเทศฮ่องกง และ
TRC Investment Limited สาธารณรัฐเมอริ เชียส
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
บริ ษทั ไปรษณี ยด์ ิสทริ บิวชัน่ จํากัด
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
สหพันธ์ธุรกิจบริ หารออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นางพจนีย์ เผ่ าสวัสดิ์
(อายุ 54 ปี )
- กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผูอ้ าํ นวยการสายงานการตลาด
ทีอาร์ซีและสหการวิศวกร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการจัดการ และกรรมการบริ หาร ทีอาร์ซี
วันทีเ่ ข้ าเป็ นกรรมการบริษัทฯ:
9 สิ งหาคม 2550
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท:
8 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการ:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา บรรษัทภิบาล บริ หารความเสี่ ยง
บริ หาร
จัดการ
10/10
ไม่ได้เป็ น
2/2
1/1
2/2
2/2
18/20
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:
0.025% (1,125,000 หุน้ )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ-การตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม:
- ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ดังนี้
- Risk Management Committee Program (RMP) รุ่ นที่ 4/2014
- Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 151/2011
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่ นที่ 9/2009
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 64/2007
- คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:
หลักสูตร “การบริ หารความเสี่ ยงองค์กร” รุ่ นที่ 3/2557
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
- บริษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2558-ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผูอ้ าํ นวยการสายงานการตลาด
2556-ปั จจุบนั
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2555-ปั จจุบนั
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการ และกรรมการจัดการ
2550-ปั จจุบนั
บริษทั จดทะเบียนอืน่ :
1 แห่ง* (ปรากฏในตารางกิจการอื่น)
- อืน่ :
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท
2558-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และ บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการสายงานการตลาด
2556-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั อควา คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)*
2554-ปั จจุบนั กรรมการ
TRC Engineering LLC และ TRC Middle East LLC
สาธารณรัฐสุ ลต่านโอมาน
2549-ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายภาสิต ลีส้ กุล (อายุ 32 ปี )
- กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ทีอาร์ซี และสหการวิศวกร
- ประธานกรรมการจัดการ กรรมการบริ หาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ สรรหา และ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทีอาร์ ซี
วันทีเ่ ข้ าเป็ นกรรมการบริษัทฯ:
21 มีนาคม 2556
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท:
2 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการ:
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา บรรษัทภิบาล บริ หารความเสี่ ยง
บริ หาร
จัดการ
10/10
ไม่ได้เป็ น
1/1*
ไม่ได้เป็ น
2/2
2/2
20/20
* เข้ารั บตําแหน่ งวันที่ 1 เมษายน 2558 แทนนายสมัย ลีก้ ลุ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:
0.010% (450,000 หุน้ )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
บุตรนายสมัย ลี้สกุล กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริ หาร และนางไพจิตร รัตนานนท์
ประธานกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: - ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ-การเงิน McCallum Graduate School of Business, Bentley
University สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์-การเงิน Bentley College ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรม:
- สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม:
หลักสูตร Difference: How to Harness Business Creativity รุ่ นที่ 3
- คณะตํารวจศาสตร์ โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ:
โครงการนักบริ หารยุคใหม่เพื่องานพิทกั ษ์สันติราษฎร์ รุ่ นที่ 1
- สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย:
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 105/2013
- สถาบันพระปกเกล้า:
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูน้ าํ ยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่ นที่ 2
- สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย:
หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่ นที่ 7
- NIDA-Wharton:
หลักสูตร NIDA Executive Leadership Program รุ่ นที่ 5
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
- บริษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบนั
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ประธานกรรมการจัดการ กรรมการบริ หารการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2556-ปัจจุบนั
กรรมการ
2554-ปัจจุบนั
กรรมการจัดการ
2556-2558
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2555-2558
ผูอ้ าํ นวยการสายงานการตลาด
2553-2555
รักษาการผูอ้ าํ นวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน
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- บริษทั จดทะเบียนอืน่ :
ไม่มี
- กิจการอืน่ :
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2558-ปั จจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2557-ปั จจุบนั กรรมการ
2555-ปั จจุบนั กรรมการ

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายโลห์ อิง คี (อายุ 57 ปี )
กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการจัดการ และผูอ้ าํ นวยการโครงการ ทีอาร์ซี
วันทีเ่ ข้ าเป็ นกรรมการบริษัทฯ:
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท:

17 มีนาคม 2558
9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการ:
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ
บริ หาร
จัดการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา บรรษัทภิบาล บริ หารความเสี่ ยง
7/7*
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
ไม่ได้เป็ น
2/2
11/20
* เข้ ารั บตําแหน่ งวันที่ 17 มีนาคม 2558
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:
0.015% (668,375 หุน้ )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: Technical Diploma in Mechanical Engineering, Singapore Polytechnic สาธารณรัฐสิ งคโปร์
การอบรม:
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย:
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 74/2008
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
- บริษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบนั
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการจัดการ
2556 - ปัจจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการโครงการ
ไม่มี
- บริษทั จดทะเบียนอืน่ :
- กิจการอืน่ :
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท
2548 - 2556 ผูอ้ าํ นวยการโครงการ
บริ ษทั ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด ประเทศสิ งคโปร์
2548 - 2556 กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายศักดา ตันติวฒ
ั นกูล
(อายุ 58 ปี )
- กรรมการจัดการ และผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ 1 ทีอาร์ ซี
- กรรมการ สหการวิศวกร
วันทีเ่ ข้ าดํารงตําแหน่ ง:
1 กุมภาพันธ์ 2542
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ ง:
16 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการจัดการ: 18/20
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด:
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-โยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:
0.008% (375,000 หุน้ )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
- บริษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2556-ปั จจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ 1
2548-ปั จจุบนั
กรรมการจัดการ
2542-2556
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ
ไม่มี
- บริษทั จดทะเบียนอืน่ :
- กิจการอืน่ :
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท
2558-ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายเชวง รีศรีกติ ต์
(อายุ 57 ปี )
- กรรมการจัดการ และผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ 2 ทีอาร์ ซี
- กรรมการ สหการวิศวกร
วันทีเ่ ข้ าดํารงตําแหน่ ง:
1 กุมภาพันธ์ 2542
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ ง:
16 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการจัดการ: 3/20
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด:
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-เครื่ องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:
0.017% (750,000 หุน้ )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
- บริษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2556-ปั จจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ 2
2548-ปั จจุบนั
กรรมการจัดการ
2542-2556
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ
ไม่มี
- บริษทั จดทะเบียนอืน่ :
- กิจการอืน่ :
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท
2552-ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายชยุต วัฒกภาคย์
(อายุ 50 ปี )
กรรมการจัดการ และผูอ้ าํ นวยการสายงานบริ หารองค์กร ทีอาร์ ซี
วันทีเ่ ข้ าเป็ นดํารงตําแหน่ ง:
1 สิ งหาคม 2557
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ ง:
1 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการจัดการ: 19/20
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
การอบรม:
- สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย:
หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่ นที่ 2/2013
- ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ:
หลักสูตรพัฒนาภาวะผูน้ าํ รุ่ นที่ 1/2013
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
- บริษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบนั
กรรมการจัดการ
2557 - ปัจจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการสายงานบริ หารองค์กร
- บริษทั จดทะเบียนอืน่ :
ไม่มี
- กิจการอืน่ :
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท
2555 - 2557 ผูต้ รวจสอบภายในชํานาญการอาวุโส
องค์การกระจายเสี ยง และแพร่ ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (Thai PBS)
2553 - 2555 หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
2552 - 2553 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิน
บริ ษทั เซอรา ซี -เคียว จํากัด
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นางสาวอุ่นเรือน สุ จริตธรรม
(อายุ 48 ปี )
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริ ษทั ทีอาร์ ซี
วันทีเ่ ข้ าเป็ นดํารงตําแหน่ ง: 8 กันยายน 2547
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ ง: 11 ปี 3 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม :
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ดังนี้
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่ นที่ 113/2014
- หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่ นที่ 15/2007
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 11/2005
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:
0.014% (1,875,000 หุน้ )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
- บริษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2556-ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
2550-ปั จจุบนั
เลขานุการบริ ษทั
2547-2556
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินองค์กร
- บริษทั จดทะเบียนอืน่ :
ไม่มี
- กิจการอืน่ :
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท
2558-ปั จจุบนั เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน)
2556-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
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นางสาวเรวดี อาจหาญ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ทีอาร์ ซี

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

(อายุ 47 ปี )

วันทีเ่ ข้ าเป็ นดํารงตําแหน่ ง: 1 กรกฎาคม 2543
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ ง: 15 ปี 5 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด: ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ-การจัดการ มหาวิทยาลัย อีสเทอร์นเอเชีย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.014% (650,000 หุน้ )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง:
- บริษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2543-ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
- บริษทั จดทะเบียนอืน่ :
ไม่มี
- กิจการอืน่ :
ไม่มี

หมายเหตุ: ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยทุกท่านไม่มีประวัติการกระทําผิดทางกฎหมายแต่อย่างใด

2. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และรายงานประจําปี
ของบริ ษทั
- หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่ งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ย ตามมาตรา
89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่ บริ ษทั ฯ ได้รับ
รายงานนั้น
3. ดําเนินการอื่นๆ ตาที่คณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริ ษทั ยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ดังนี้
1. ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง และข้อพึงปฏิบตั ิ ดา้ นการกํากับดูแลกิ จการของคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
3. ประสานงานกับหน่ วยงานภายนอกบริ ษทั เช่ น ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และดูแลการเปิ ดเผยข้อมูล และรายงาน
สารสนเทศต่อสาธารณชนให้ถูตอ้ งครบถ้วนตามกฎหมาย
4. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาํ แนะนําแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

3. ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ ในบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

บริษทั ย่ อย

บริษทั ฯ

กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษทั ฯ

1. นางไพจิตร รัตนานนท์

X, 

2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี

A, /

3. นายอรุ ณ จิรชวาลา

A, /

4. รศ.พิเศษ เสตเสถียร

/

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
6. นายสมัย ลี้สกุล
7. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์
8. นายภาสิ ต ลี้สกุล
9. นายโลห์ คิง อี

TRC
บจก.
International
สหการวิศวกร
Limited
ฮ่ องกง
X, 



XXX, /, , M

/, , M



/, //, , M

/, , M

/, //, , C, M

/, , C, M

TRC
TRC
Engineering Middle East
LLC
LLC
สาธารณรัฐ สาธารณรัฐ
สุ ลต่าน
สุ ลต่าน
โอมาน
โอมาน

XX, /


X, 

X, 

, M

M

/, //, M

10. นายศักดา ตันติวฒั นกูล

M

/

11. นายเชวง รี ศรี กิตต์

M

/

12. นายชยุต วัฒกภาคย์

M

13. นางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม

M

14. นางสาวเรวดี อาจหาญ

M

X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
M = ผูบ้ ริ หาร

TRC
Investment
Limited
สาธารณรัฐ
เมอริเชียส

XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ
// = กรรมการบริ หาร

XXX = ประธานกรรมการบริ หาร A = กรรมการตรวจสอบ
 = กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม C = ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2558
ทีม่ นี ัยสํ าคัญต่ อผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ)
ชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1. นางไพจิตร รัตนานนท์
2. นายสมัย ลี้สกุล
3. นายภาสิ ต ลี้สกุล
4. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
5. นายศักดา ตันติวฒั นกูล
6. นายเชวง รี ศรี กิตต์
7. Mr. Kamal Macki
X = ประธานกรรมการ
 = กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

บจก. สหการวิศวกร

(เฉพาะบริ ษัทย่ อยที่มีผลการดําเนินงาน

TRC Engineering LLC
(Sultanate of Oman)

TRC Middle East LLC
(Sultanate of Oman)

X, 

X, 

, M

M

X, 
/, , M
/, , C, M
/, , M
/
/

/
/
XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ A = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ
C = ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
M = ผูบ้ ริ หาร
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บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ได้ว่าจ้างบริ ษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี่
จํากัด โดยให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในตั้งแต่ปี 2558 ทั้งนี้ ให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั สหการวิศวกร จํากัด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษทั เอล บิสซิ เนส แอดไวเซอร์ รี่ จํากัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม
เพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ เนื่องจากมีความเป็ นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน
เป็ นอย่างดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้นางสาวศริ นทร์ ทิพย์ เหล่ามหาเมฆ อดีตหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ
ปี 2548 – 2557 ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ จะต้องผ่านการอนุมตั ิ
หรื อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่มี-
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
อืน่ ๆ
-ไม่มี-
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