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สาริจำากั ริ านกัริริมกัาริ

ในปีี 2564 สถานการณ์์การแพร่ระบาดของเช้ื้�อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid–19) ยัังคงแพร่ระบาดอยั่างต่่อเน้�อง 
ส่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายัในปีระเทศ
อย่ัางรุนแรงต่่อเน้�องยัาวนานนับตั่�งแต่่ปีี 2563 รวมถึงภาค
อุต่สาหกรรมก่อสร้างยัังคงได้รับผลกระทบต่่อเน้�องจาก
มาต่รการควบคุมการแพร่ระบาดท่�ปีระกาศโดยัภาครัฐ 
เพ้�อบริหารจัดการการระบาดระลอกใหม่ของ Covid–19 โดยั
ในเด้อนกรกฎาคม 2564 ม่คำาสั�งปีระกาศปิีดแคมป์ีคนงาน
ก่อสร้างทำาให้โครงการก่อสร้างต่่าง ๆ  ของบริษัทฯ หยุัดชื้ะงัก 
ต่่อมาภายัหลงัได้ม่คำาสั�งยักเลกิการปีดิแคมปีก่์อสร้างและเปีดิ
ให้ดำาเนนิงานกอ่สรา้งได ้ทำาใหต้้่องระดมสรรพกำาลังเพ้�อเร่งรดั
งานก่อสร้างให้แล้วเสร็จต่ามกำาหนด จึงส่งผลให้ต้่นทุนในการ
ปีฏิิบัติ่งานเพิ�มสูงขึ�น ทั�งน่�บริษัทฯ ได้ต่ระหนักถึงสถานการณ์์
ท่�เกิดขึ�น และปีรับเปีล่�ยันวิธ่ีการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์์และบริหารจัดการต่้นทุนโครงการให้เปี็นไปีต่าม
เป้ีาหมายัท่�วางไว้ รวมถึงการเต่ร่ยัมมาต่รการและแนวทาง
ปีฏิิบัติ่ในการป้ีองกันการแพร่ระบาด เพ้�อบรรเทาปัีญหาและ
ลดผลกระทบท่�อาจเกิดขึ�น เช่ื้น มาต่รการการทำางานแบบ 
Work from Home, Bubble & Seal และยัำ�าเต้่อนให้พนักงาน
ปีรับเปีล่�ยันการดำาเนินช่ื้วิต่แบบวิถ่ใหม่ (New Normal) ต่าม
มาต่รการของบริษัทฯและภาครัฐทั�งในช่ื้วงเวลาทำางานและ
การใช้ื้ช่ื้วิต่ปีระจำาวัน รวมถึงรณ์รงค์ให้พนักงานและลูกจ้าง
เข้ารับการฉ่ีดวัคซ่ีน Covid-19 เพ้�อลดความเส่�ยังในการแพร่
กระจายัของโรค Covid-19 

บริิษััท  ม มั�นที�จำ ดำา นิน ริกิัจำด ค าม ริ ส

น ริริม ตามห ักักัาริกัำากัับด กิัจำกัาริที�

ดี ริอมทั ด ิบัติตามกั หมา ริ บี บที�

กีั� อ อ า คริ ครัิด ส หบริิษััท  ดรัิบ

กัาริ ริ มินกัาริกัำากัับด กิัจำกัาริ ริ จำำา    

นริ ดับ ดี ิ  จำากัสมาคมส สริิมส าบันกัริริมกัาริ

บริิษััท ท น ที�  ติดตอกััน 

นอกจากน่�บริษัทฯ ยัังเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการขับ
เคล้�อนธุีรกิจอย่ัางยัั�งย้ัน โดยัในปีี 2564 บริษัทฯ ได้กำาหนด
กรอบแนวทางเพ้�อให้เกิดความยัั�งย้ัน โดยัครอบคลุม ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม ภายัใต้่การดำาเนินการต่าม
หลักการกำากับดูแลกิจการท่�ด่ มาเป็ีนแนวทางในการกำาหนด
กลยุัทธ์ีและนโยับายัต่่าง ๆ ในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ 
ทั�งน่�บริษัทฯ ส่งเสริมกิจกรรมเพ้�อปีระโยัชื้น์ต่่อสังคมและสิ�ง
แวดล้อมมาอย่ัางต่่อเน้�อง อาทิ โครงการสู่บ้านเกิดซึี�งดำาเนิน
การมาตั่�งแต่่ปีี 2556 เพ้�อพัฒนาชุื้มชื้นบ้านเกิดของพนักงาน 
และโครงการส่งเสริมคุณ์ภาพช่ื้วิต่ผู้ป่ีวยัจากโรงพยัาบาล
ศร่ธัีญญา ด้วยัการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาช่ื้พ เพ้�อให้
ผู้ปี่วยัม่รายัได้ ม่ขวัญกำาลังใจ และต่ระหนักรู้ถึงคุณ์ค่าในตั่ว
เอง รวมถึงโครงการช่ื้วยัเหล้อสังคมในช่ื้วงสถานการณ์์การ
แพร่ระบาดของ Covid-19 ซึี�งทางบริษัทฯ ได้จัดทำาข้าวกล่อง
ปัีนสุข พร้อมนำ�าด้�มแจกจ่ายัให้กับปีระชื้าชื้นในชุื้มชื้นบริเวณ์
ใกล้เค่ยัง อ่กทั�งยัังให้ความสำาคัญของการลดผลกระทบด้าน
สิ�งแวดล้อมจากการใช้ื้พลังงานและทรัพยัากรอย่ัางคุ้มค่าเพ้�อ
ให้เกิดปีระโยัชื้น์สูงสุด พร้อมทั�งการจัดการและควบคุมการ
ดำาเนินงานให้เกิดผลกระทบต่่อสังคมชุื้มชื้นน้อยัท่�สุด รวมถึง
ให้ความสำาคัญกับความปีลอดภัยัในการทำางานของพนักงาน 
ผู้ท่�เก่�ยัวข้องในโครงการและสังคมชุื้มชื้นใกล้เค่ยัง 

ท้ายัน่� ในนามของคณ์ะกรรมการบรษัิท ขอขอบคณุ์ท่าน
ผู้ถ้อหุ้น และผู้ม่ส่วนได้เส่ยัทุกท่านท่�ให้ความไว้วางใจและ
สนับสนุนบริษัทฯ เป็ีนอย่ัางด่เสมอมา และขอขอบคุณ์คณ์ะ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านท่�ร่วมแรงร่วมใจใน
การดำาเนนิธีรุกจิทา่มกลางสถานการณ์์ท่�ยัากลำาบากในปีีท่�ผ่าน
มา บริษัทฯ มุ่งมั�นดำาเนินงานเพ้�อบรรลุต่ามวิสัยัทัศน์ นโยับายั 
และเป้ีาหมายัของบริษัทฯ เพ้�อให้บริษัทฯ สามารถเติ่บโต่ได้
อย่ัางมั�นคงและยัั�งย้ันต่่อไปี

นา จิำตริ รัิตนานนท์
ริ านกัริริมกัาริ

 กัม า ัน ์ 
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ส นที� 1

กัาริ ริ กัอบ ริกัิจำ
กัาริดำา นิน าน
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คริ สริา กัาริดำา นิน าน อ กั มบริิษััท

 คริ สริา กัาริดำา นิน าน อ กั มบริิษััท

  น บา และ า รวมการ ระกอบ ุรกจ

1 1 1 นโยบายแลัะภาพริวัมการิปริะกอบธุุริกิจ

 บริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น) 
(“บริิษััทฯ”) ก่ัอตั�งเมื�อวันที� 20 พฤศจิำกัายน 2541 บริิษััทฯ 
ป็ริะกัอบธุุริกิัจำให้บริิกัาริงานรัิบเหมาก่ัอสร้ิางอย่างคริบวงจำริ 
ป็ริะกัอบด้วยงานกัาริออกัแบบวิศวกัริริม กัาริจัำดหาเครืิ�องจัำกัริ
และอุป็กัริณ์ และกัาริก่ัอสร้ิาง หรืิอ EPC โดยบริิษััทฯ มี
ป็ริะสบกัาริณ์และความเชีั่�ยวชั่าญในด้านงานวางริะบบท่อ 
(ทั�งท่อก๊ัาซีธุริริมชั่าติ ท่อนำ�า ท่อปิ็โตริเคมี) และกัาริรัิบเหมา
ก่ัอสร้ิางโริงงานในอุตสาหกัริริมปิ็โตริเคมี นอกัจำากักัาริให้บริิกัาริ
รัิบเหมาก่ัอสร้ิาง บริิษััทฯ ยังมีธุุริกิัจำพัฒนาโคริงกัาริและกัาริ
ลงทุน บริิษััทฯ มีบริิษััทย่อย คือ บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด 
เป็็นผู้รัิบเหมาก่ัอสร้ิางที�มีความเชีั่�ยวชั่าญงานโยธุาและริะบบ
งานสาธุาริณูป็โภูค กัลุ่มบริิษััทฯ ได้มีกัาริขยายฐานเงินทุนและ
กัาริดำาเนินธุุริกิัจำอย่างต่อเนื�อง โดยในปี็ 2561 ได้ขยายไป็สู่งาน
นวัตกัริริมใหม่ ๆ เช่ั่น กัาริรัิบเหมาก่ัอสร้ิางคลังสินค้าอัจำริิยะ 
ด้วยริะบบ Automated Storage and Retrieval System (AS/ RS) 
ลูกัค้าหลักัของกัลุ่มบริิษััทฯ ได้แก่ัผู้ป็ริะกัอบกัาริในธุุริกิัจำพลังงาน
อุตสาหกัริริมปิ็โตริเคมี และหน่วยงานริาชั่กัาริ เป็็นต้น

บริิษััท  า นบริิษััทจำดท บี น นต าดห ักัทรัิ ์ 

อม อ อ า ตชั่�อ อ  ม�อ นัที�  นั าคม  

และย้ายเป็็นบริิษััทจำดทะเบียนในตลาดหลักัทรัิพย์แห่ง
ป็ริะเทศไทยในกัลุ่มอุตสาหกัริริมอสงัหาริิมทริพัย์และกัอ่สริา้ง 
หมวดพัฒนาอสังหาริิมทริัพย์ เมื�อวันที� 23 เมษัายน 2556 
และตั�งแต่วันที� 2 มกัริาคม 2557 ตลาดหลักัทรัิพย์แห่ง
ป็ริะเทศไทย จัำดให้หลักัทรัิพย์ของบริิษััทฯ อยู่ในหมวดบริิกัาริ
รัิบเหมาก่ัอสร้ิาง
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ัน กิัจำ

1. สร้ิางผลตอบแทนที�น่าพ่งพอใจำอย่างยั�งยืนและบริิหาริงานอย่างโป็ร่ิงใส
2. ส่งมอบบริิกัาริที�มีคุณภูาพ ตริงตามเวลา มีความป็ลอดภัูย และนำามาซ่ี�ง

ความสำาเร็ิจำของธุุริกิัจำลูกัค้า
3. บริิหาริจำดักัาริธุุริกิัจำ ด้วยความริบัผดิชั่อบตอ่สงัคม ชั่มุชั่น และสิ�งแวดล้อม
4. สร้ิางเสริิมบริริยากัาศกัาริทำางานให้ดีที�สุดและเป็็นองค์กัริที�มีกัาริป็ฏิิบัติ

กัาริที�มุ่งสู่ความเป็็นเลิศ

คานิ มอ ค์กัริ

1 1 2 การิเปล่ั�ยนแปลังแลัะพั นาการิท่�สำาคัญ 

 กัลุ่มบริิษััทฯ มีกัาริพัฒนากัาริด้านกัาริขยายธุุริกัิจำ และได้ริับเหมางานโคริงกัาริขนาดใหญ่อย่างต่อเนื�องในชั่่วง 5 ป็ี
ที�ผ่านมา ดังนี�

ิสั ทั น์ ัน กิัจำ าหมา  คานิ มอ ค์กัริ 

บริิษััทฯ มีนโยบายทบทวนวิสัยทัศน์ พันธุกิัจำ และเป้็าหมายทุกัปี็ ทั�งนี�ที�ป็ริะชุั่ม
คณะกัริริมกัาริบริิษััทครัิ�งที� 8/2564 เมื�อวันที� 14 ธัุนวาคม 2564 เห็นควริให้วิสัยทัศน์
พันธุกิัจำ เป้็าหมาย และค่านิยมองค์กัริคงไว้ตามเดิม 

ิสั ทั น์

มุ่งมั�นที�จำะสร้ิางสริริค์นวัตกัริริมกัาริให้บริิกัาริอย่างคริบวงจำริ (Turnkey EPC) และ
ตอบสนองความต้องกัาริที�ดีที�สุดให้กัับลูกัค้าทั�งในป็ริะเทศและภููมิภูาคเอเชีั่ยตะวันออกั
เฉียงใต้* (CLMVT)”

* ป็ริะกัอบด้วยป็ริะเทศกััมพูชั่า ลาว เมียนมา (พม่า) เวียดนาม และไทย 
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B
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R
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นวัตุกรรมน องค์กร

ขั้บเคล่�อนอ างม่ ลัง

มุงสู ลลั ท์ี่
  

เคาร กันและกัน 

เ �อมั�น ว้ใจ

มุงมั�นสูคุณ า

ลอด ั ทุี่กเวลา

รัก าส�งแวดล้อม

รับ ด อบตุอสังคม
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• บริิษััทฯ และบริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด ได้รัิบงาน
รัิบเหมาก่ัอสร้ิาง 14 โคริงกัาริ มูลค่าริวม 5,357.74 
ล้านบาท โดยมีโคริงกัาริที�สำาคัญ ดังนี�

บริิษััท : 

- โคริงกัาริ EPC for RDCC Catalyst Cooler Project 
Part 2 ack Pressure Steam and Utilities 
Systemจำากับริิษััท ไออาร์ิพีซีี จำำากััด (มหาชั่น) 
มูลค่างาน 492.00 ล้านบาท

- โคริงกัาริ V4.19 PIG Launcher and Receiver 
Installation Project จำากับริิษััท ป็ตท. จำำากััด 
(มหาชั่น) มูลค่างาน 229.28 ล้านบาท

- โคริงกัาริ Revamp LPG Transfer Pump to 
Domestic RP จำากับริิษััท ป็ตท. จำำากััด (มหาชั่น) 
มูลค่างาน 208.50 ล้านบาท 

บริิษััท สหุ้การิวิัศวักริ จำากัด  

- โคริงกัาริป็รัิบป็รุิงถืนนป็ริะชั่าร่ิวมใจำ ถืนน
มิตริไมตรีิ จำากักัรุิงเทพมหานคริ กัาริไฟฟ้า
นคริหลวง กัาริป็ริะป็านคริหลวง และบริิษััท ทีโอที 
จำำากััด (มหาชั่น) มูลค่างาน 990.84 ล้านบาท 

- โคริงกัาริขยายถืนนกััลป็พฤกัษั์ริะยะทาง 7.602 
กิัโลเมตริ จำากักัริมทางหลวงชั่นบท กัาริไฟฟ้า
นคริหลวง และกัาริป็ริะป็านคริหลวง มูลค่างาน 
849.72 ล้านบาท 

• ที�ป็ริะชั่มุสามญัผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำาปี็ 2560 มมีตทีิ�สำาคัญ
ที�เกีั�ยวข้องกัับทุนจำดทะเบียน ดังนี�
- อนุมัติกัาริลดทุนจำดทะเบียนจำากั 726,373,442.88 

บาท เป็็น 641,998,220 บาท แบ่งออกัเป็็น
หุ้นสามัญจำำานวน 5,135,985,760 หุ้น มูลค่าที�
ตริาไว้หุ้นละ 0.125 บาท 

- อ นุ มั ติ เ พิ� ม ทุ น จำ ด ท ะ เ บี ย น อี กั จำำา น ว น 
91,714,031.25 บาท แบ่งออกัเป็็นหุ้นสามัญ
จำำานวน 733,712,250 หุ้น จำากัทุนจำดทะเบียน 
641,998,220 บาท เพิ�มเป็็น 733,712,251.25 บาท 
แบ่งออกัเป็็นหุ้นสามัญจำำานวน 5,869,698,010 หุ้น 

- อนุมัติกัาริจัำดสริริหุ้นสามัญเพิ�มทุนจำำานวน 
733,712,250 หุ้น เพื�อริองรัิบกัาริออกัหุ้นปั็นผล

• เดือนพฤษัภูาคม 2560 บริิษััทฯ ดำาเนินกัาริเกีั�ยวกัับ
หุ้นสามัญ ดังนี�
- ลดทุนจำดทะเบียนเป็็น 641,998,220 บาท
- เพิ�มทุนจำดทะเบียนเป็็น 733,712,251.25 บาท
- ออกัหุ้นปั็นผลสำาหรัิบผลป็ริะกัอบกัาริป็ี 2559 

ในอัตริา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จำำานวน 
733,707,536 หุ้น ณ สิ�นปี็ 2560 บริิษััทฯ มีทุน
จำดทะเบียน 733,712,251.25 บาท และทุนที�ชั่ำาริะ
แล้ว 733,711,662.00 บาท

• เดือนมิถุืนายน 2560 บริิษััทฯ จัำดตั�งบริิษััทย่อยชืั่�อ 
บริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด (“TRC-UT”) มีทุนจำด
ทะเบียน 1,000,000 บาท เพื�อป็ริะกัอบธุุริกิัจำลงทุน
ในโคริงกัาริที�เกีั�ยวข้องกัับสาธุาริณูป็โภูคพื�นฐาน 
โดยมีกัาริลงทุนโคริงกัาริแริกัคือ โคริงกัาริสัมป็ทาน
ป็ริะป็าจำากัองค์กัาริบริิหาริสว่นตำาบลตาสิทธิุ� อำาเภูอ
ป็ลวกัแดง จัำงหวัดริะยอง มูลค่ากัาริลงทุน 46.50 ล้าน
บาท โดยโคริงกัาริก่ัอสร้ิางแล้วเสร็ิจำและเริิ�มป็ริะกัอบ
กัาริในเชิั่งพาณิชั่ย์ในเดือนมีนาคม 2561  

• เดือนกัริกัฎาคม 2560 บริิษััทฯ ออกัหุ้นกู้ัให้กัับบุคคล
โดยเฉพาะเจำาะจำงในวงเงนิ 100 ล้านบาท หุ้นกู้ัมีอายุ 
1 ปี็ อัตริาดอกัเบี�ยร้ิอยละ 4.50 ต่อปี็ จ่ำายชั่ำาริะ
ดอกัเบี�ยทุกั 3 เดือน

• เดือนตุลาคม 2560 บริิษััทฯ ได้รัิบกัาริรัิบริอง
มาตริฐานริะบบกัาริบริิหาริคุณภูาพ ISO9001:2015 
และริะบบกัาริจัำดกัาริสิ�งแวดล้อม (ISO14001:2015) 
และริะบบกัาริจำัดกัาริอาชั่ีวอนามัยและความ
ป็ลอดภัูย (O SAS18001:2007) จำากั SGS (Thailand) 
Company Limited

• เดือนพฤศจิำกัายน 2560 บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด 
จัำดตั�งบริิษััทยอ่ยชั่ื�อ บริิษััท เอสเอชั่ คริอสซิี�งส ์จำำากััด 
ร่ิวมกัับ uayuan Innovative Development ( ong 
ong) Company Limited พันธุมิตริจำากัป็ริะเทศจีำน 

สัดส่วนกัาริถืือหุ้นร้ิอยละ 51 ต่อ 49  ตามลำาดับ ทุน
จำดทะเบียน 40,000,000 บาท เพื�อป็ริะกัอบธุุริกิัจำรัิบ
เหมาก่ัอสร้ิางวางท่อร้ิอยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานดันท่อ
ลอด และงานขุดเจำาะอุโมงค์
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• บริิษััทฯ ได้รัิบคัดเลือกัเข้าเป็็นหน่�งในหลักัทรัิพย์ใน
กัาริคำานวณดัชั่นีริาคา sSET Index หรืิอดัชั่นีริาคา
ที�สะท้อนความเคลื�อนไหวของริาคาหุ้นของบริิษััท
จำดทะเบียนในตลาดหลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย ซ่ี�ง
เป็็นดัชั่นีที�ตั�งข่�นใหม่ ที�อยู่นอกัเหนือดัชั่นี SET50 
และ SET100 เป็็นกัลุ่มหุ้นสามัญที�มีสภูาพคล่องใน
กัาริซืี�อขายสมำ�าเสมอ และมสัีดสว่นผูถื้ือหุ้นริายยอ่ย
ตามที�กัำาหนด  โดยบริิษััทฯ ได้รัิบกัาริคัดเลือกัในกัาริ
คำานวณ sSET Index อย่างต่อเนื�องในปี็ 2560 - 2561 
และคร่ิ�งปี็แริกัของปี็ 2562 ด้วย

• บริิษััทฯ ได้รัิบผลกัาริป็ริะเมินกัาริกัำากัับดูแลกิัจำกัาริ
ป็ริะจำำาปี็ 2560 ในริะดับ “ดีเลิศ” จำากัสมาคมส่ง
เสริิมสถืาบันกัริริมกัาริบริิษััทไทย ป็รัิบข่�นจำากัริะดับ 
“ดีมากั” และในปี็ 2561 ยังสามาริถืคงริะดับดีเลิศ
ต่อเนื�องเป็็นปี็ที�สอง  

• ในริะหวา่งป็ ี2560 บริิษััท อาเซีียนโป็แตชั่ชั่ยัภููม ิจำำากััด 
(มหาชั่น) (“APOT”) บริิษััทร่ิวม มีกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงทุน
จำดทะเบียนและทุนชั่ำาริะแล้วดังนี�
- เดือนมีนาคม 2560 APOT ได้รัิบชั่ำาริะค่าหุ้น

เพิ�มทุนจำากักัริะทริวงกัาริคลังจำำานวน 80 ล้าน
บาท เป็็นกัาริชั่ำาริะค่าหุ้นเพิ�มทุน 1,174,860 หุ้น 
ในริาคาหุ้นละ 68.43 บาท และได้จำดทะเบียน
เป็ลี�ยนแป็ลงทุนชั่ำาริะแล้วจำากั 2,688,308,700 
บาท เป็็น 2,805,797,300 บาท ทำาให้ ณ 
สิ�นปี็ 2560 สัดส่วนกัาริถืือหุ้นของกัลุ่มบริิษััทฯ ใน 
APOT เป็็นริอ้ยละ 25.13 ป็ริะกัอบดว้ยกัาริถืือหุ้น
โดย TRC Investment Limited ร้ิอยละ 22.46 และ 
TRC International Limited ร้ิอยละ 2.67

- เ ดือนกัริกัฎาคม 2560 มีกัาริจำดทะเบียน
เป็ลี�ยนแป็ลงทุนจำากั 2,805,797,300 บาท เป็็น 
29,472,035,900 บาท ซ่ี�งเป็็นไป็ตามมติกัาริเพิ�ม
ทุนอนุมัติโดยที�ป็ริะชุั่มสามัญผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำาปี็ 
2560

 

• บริิษััทฯ และบริิษััทย่อยได้รัิบงานริับเหมากั่อสริ้าง
ก่ัอสร้ิาง 10 โคริงกัาริ มูลค่าริวม 3,621.57 ล้านบาท 
บริิษััท  4 โคริงกัาริ ริวม 924.88 ล้านบาท โคริงกัาริ

สำาคัญได้แก่ั
- งานผู้รัิบเหมาช่ั่วงโคริงกัาริ The 5th Transmission 

Pipeline Project Phase 1 ของบริิษััท ป็ตท. จำำากััด 
(มหาชั่น) โดยรัิบงานจำากั Sinopec International 
Petroleum Service Corporation ซ่ี�งเป็็นผู้รัิบ
เหมากั่อสริ้างหลักัของโคริงกัาริ ลักัษัณะงาน
คือ Engineering, Procurement, Construction, 
Commissioning และ Start-up สถืานี lock Valve 
 Facility 14 แห่ง มูลค่างาน 755.23 ล้านบาท 

ริะยะเวลา 33 เดือน
บริิษััท สหุ้การิวัิศวักริ จำากัด  6 โคริงกัาริ ริวม 

2,696.69 ล้านบาท โคริงกัาริสำาคัญได้แก่ั
- โคริงกัาริกั่อสริ้างสะพานข้ามแยกั ณ ริะนอง 

งานก่ัอสร้ิางบ่อพักัและท่อร้ิอยสายไฟฟ้าใต้ดนิใน
ถืนนพริะริาม 3 ร่ิวมกัับโคริงกัาริก่ัอสร้ิางสะพาน
ข้ามแยกั ณ ริะนอง จำากักัริุงเทพมหานคริและ
กัาริไฟฟ้านคริหลวง มูลค่างานริวม 1,524.37 
ล้านบาท ริะยะเวลา 900 วัน

- โคริงกัาริออกัแบบและก่ัอสร้ิาง ศูนย์กัริะจำาย
สินค้าผลิตภัูณฑ์์หล่อลื�น จำากับริิษััท ป็ตท.นำ�ามัน
และกัาริค้าป็ลีกั จำำากััด (มหาชั่น) มูลค่างาน 600 
ล้านบาท ริะยะเวลา 450 วัน

• เดือนมีนาคม 2561 บริิษััทฯ ออกัหุ้นกู้ัให้กัับบุคคล
โดยเฉพาะเจำาะจำงในวงเงนิ 180 ล้านบาท หุ้นกู้ัมีอายุ 
2 ปี็ อัตริาดอกัเบี�ยร้ิอยละ 4.80 ต่อปี็ จ่ำายชั่ำาริะ
ดอกัเบี�ยทุกั 3 เดือน

• เดือนเมษัายน 2561 ที�ป็ริะชุั่มสามัญผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำาปี็ 
2561 มีมติที�สำาคัญที�เกีั�ยวข้องกัับทุนจำดทะเบียน ดังนี�
- อนุมัติกัาริลดทุนจำดทะเบียนจำากั 733,712,251.25 

บาท เป็็น 733,711,662 บาท แบ่งออกัเป็็นหุ้น
สามัญจำำานวน 5,869,698,010 หุ้น มูลค่าที�ตริา
ไว้หุ้นละ 0.125 บาท 
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-	 อนุมัติเพิ�มทุนจำดทะเบียนอีกัจำำานวัน	 36,685,583	
บาท	แบ่งออกัเป็นหุ้นสามัญจำำานวัน	293,484,664	
หุ้น	จำากัทนุจำดทะเบยีน	733,711,662	บาท	เพิ�มเป็น	
770,397,245	บาท	แบ่งออกัเป็นหุ้นสามัญจำำานวัน	
6,163,177,960	หุ้น	

-	 อนุมัติกัาริจัำดสริริหุ้นสามัญเพิ�มทุนจำำานวัน	
6,163,177,960	หุ้น	เพ่�อริองริบักัาริออกัหุ้นปันผู้ล

• เด่อนพฤษัภาคม	2561	บริิษััทฯ	ดำาเนินกัาริเกีั�ยวักัับ
หุ้นสามัญ	ดังนี�
-	 ลดทุนจำดทะเบียนเป็น	733,711,662	บาท
-	 เพิ�มทุนจำดทะเบียนเป็น	770,397,245	บาท
-	 ออกัหุ้นปันผู้ลสำาหรัิบผู้ลปริะกัอบกัาริปี	 2560	

ในอัตริา	 20	 หุ้นเดิมต่อ	 1	 หุ้นใหม่	 จำำานวัน	
6,163,177,960	หุ้น

• ณ์	สิ�นปี	2561	บริิษััทฯ	มีทุนจำดทะเบียน	770,397,245	
บาท	และทุนที�ชั่ำาริะแล้วั	770,395,728.12	บาท

• เด่อนพฤษัภาคม	 2561	 APOT	 ได้มีหนังส่อแจ้ำง
ให้บริิษััทฯ	 หยุดกัาริก่ัอสร้ิางโคริงกัาริที�	 APOT	 ว่ัา
จ้ำางบริิษััทฯ	 ทั�งหมด	และขอยกัเลิกัสัญญาโคริงกัาริ
ปรัิบปรุิงอุโมงค์เอียง	สาเหตุจำากัสถานกัาริณ์์ควัามไม่
แน่นอนที�เกีั�ยวัข้องกัับกัาริดำาเนินงานในปัจำจุำบันและ
อนาคตหลายปริะกัาริของ	APOT	ซึี�งเป็นบริิษััทร่ิวัมที�
กัลุ่มบริิษััทฯ	 ถ่อหุ้นร้ิอยละ	 25.13	 ส่งผู้ลให้มีควัาม
เป็นไปได้ที�บริิษััทฯ	 จำะไม่ได้รัิบค่างวัดงานที�	 APOT	
ค้างชั่ำาริะ	 และไม่ได้รัิบผู้ลตอบแทนจำากักัาริลงทุน
ตามที�เคยคาดกัาริณ์์	 บริิษััทฯ	 จึำงพิจำาริณ์าบันทึกั
สำาริองต่าง	ๆ	สำาหรัิบเงินลงทุน	ล้กัหนี�กัาริค้า	และ
ล้กัหนี�อ่�น	ริวัมทั�งรัิบร้้ิค่าใช้ั่จ่ำาย/ภาริะผู้้กัพัน/ภาริะอ่�น	
ๆ	 เกีั�ยวักัับโคริงกัาริก่ัอสร้ิางที�บริิษััทฯ	 ให้บริิกัาริแก่ั	
APOT	เข้ามาเป็นส่วันหนึ�งของต้นทุนโคริงกัาริในงบ
กัาริเงินปี	2561	ซึี�งส่งผู้ลกัริะทบต่อผู้ลกัาริดำาเนินงาน
อย่างมีนัยสำาคัญ	 และส่งผู้ลให้บริิษััทฯ	 ไม่สามาริถ
ดำาริงอัตริาส่วันทางกัาริเงินที�ให้ไว้ักัับผู้้้ถ่อหุ้นก้้ั	 	 ใน
เด่อนมีนาคม	 2562	 บริิษััทฯ	 จำึงได้ดำาเนินกัาริขอ
ไถ่ถอนหุ้นก้้ั	180	ล้านบาทค่นก่ัอนกัำาหนด

 

• เด่อนมิถุนายน	 2562	 ที�ปริะชุั่มวิัสามัญผู้้้ถ่อหุ้น
ครัิ�งที�	 1/2562	 	 มีมติที�สำาคัญที�เกีั�ยวัข้องกัับทุนจำด
ทะเบียน	ดังนี�
-	 อนุมัติกัาริลดทุนจำดทะเบียนจำากั	 770,397,245	

บาท	เป็น	770,395,728.12	บาท	แบ่งออกัเปน็หุ้น
สามัญจำำานวัน	6,163,165,825	หุ้น	ม้ลค่าที�ตริาไว้ั
หุ้นละ	0.125	บาท	

-	 อ นุ มั ติ เ พิ� ม ทุ น จำ ด ท ะ เ บี ย น อี กั จำำา น วั น	
427,997,626.63	 บาท	 แบ่งออกัเป็นหุ้น
สามัญจำำานวัน	 3,423,981,013	 หุ้น	 จำากัทุน
จำดทะเบียน	 770,395,728.12	 บาท	 เพิ�มเป็น	
1,198,393,354.75	บาท	แบ่งออกัเป็นหุ้นสามัญ
จำำานวัน	9,587,146,838	หุ้น	

-	 อ นุ มั ติ กั า ริ จำั ด ส ริ ริ หุ้ น เ พิ� ม ทุ น จำำา น วั น	
3,423,891,013	 หุ้น	 ม้ลค่าที�ตริาไว้ัหุ้นละ	0.125	
บาท	เพ่�อเสนอขายใหกั้ับผู้้้ถ่อหุ้นเดมิในอตัริาสว่ัน	
9	หุ้นเดิมต่อ	5	หุ้นใหม่	ที�ริาคาเสนอขาย	0.125	
บาท

-	 อนุมัติกัาริโอนทุนสำาริองตามกัฎหมายจำำานวัน	
73,371,224.63	 บาท	 และส่วันเกัินม้ลค่าหุ้น
จำำานวัน	1,041,739,823	บาท	ไปชั่ดเชั่ยผู้ลขาดทุน
สะสมของบริิษััท

• เด่อนกัริกัฎาคม	2562	
-	 บริิษััทฯ	ดำาเนินกัาริเกีั�ยวักัับหุ้นสามัญ	ดังนี�

1.	ลดทุนจำดทะเบียนเป็น	770,395,728.12	บาท
2.	เพิ�มทุนจำดทะเบียนเป็น	 1,198,393,354.75	

บาท
3.	จัำ ด ส ริ ริ หุ้ น ส า มั ญ เ พิ� ม ทุ น จำำา น วั น	

3,423,981,013	 หุ้น	 เสนอขายให้กัับผู้้้ถ่อหุ้น
เดิมในอัตริาส่วัน	9	 หุ้นเดิมต่อ	5	 หุ้นใหม่	ณ์	
สิ�นปี	2562		บริิษััทฯ	มีทุนจำดทะเบียนที�ออกั
และชั่ำาริะแลว้ัจำำานวัน	1,198,393,354.75	บาท

-	 บริิษััทฯ	 ได้รัิบผู้ลกัาริปริะเมินคุณ์ภาพกัาริจัำด
ปริะชุั่มสามัญผู้้้ถ่อหุ้นปริะจำำาปี	2562	จำากัสมาคม
ส่งเสริิมผู้้ล้งทนุไทย	ดว้ัยคะแนนเตม็	100	คะแนน
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• เดือนสิงหาคม 2562 บริิษััทฯได้ลงนามสัญญาร่ิวม
ทุนกัับบริิษััท เอเชีั่ย กัรีิน เอนเนอจีำ จำำากััด (มหาชั่น) 
(“AGE”) และบริิษััท แอพไพลแอ๊นซ์ี เทคโนโลยี 
ซัีพพลายส์ จำำากััด (“APTEC ”)  ในกัาริจัำดตั�งบริิษััท
ร่ิวมทุนเพื�อดำาเนินธุุริกิัจำจัำดหาและให้บริิกัาริด้าน
สาธุาริณูป็โภูคให้แก่ัโริงงานอุตสาหกัริริม และธุุริกิัจำ
โริงไฟฟ้า บริิษััทร่ิวมทุนได้จัำดตั�งและจำดทะเบียน
บริิษััทในนาม บริิษััท แอท เอนเนอจีำ โซีลูชัั่�นจำำากััด 
(“AT”) ณ สิ�นปี็ 2562 AT มีทุนจำดทะเบียน 200 ล้าน
บาท โดยเป็็นทุนชั่ำาริะแล้ว 50.75 ล้านบาท  สัดส่วน
กัาริถืือหุ้นริะหว่าง TRC AGE และ APTEC  เป็็น
ร้ิอยละ 50 : 50 : 0 ตามลำาดับ

• เดือนพฤศจิำกัายน 2562 บริิษััทฯ ได้รัิบผลกัาริ
ป็ริะเมินกัาริกัำากัับดูแลกัิจำกัาริป็ริะจำำาปี็ 2562 ใน
ริะดับ “ดีเลิศ” จำากัสมาคมส่งเสริิมสถืาบันกัริริมกัาริ
บริิษััทไทยต่อเนื�องเป็็นปี็ที�สาม

• เดือนธัุนวาคม 2562 ที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััท
ครัิ�งที� 10/2562 มีมติอนุมัติให้บริิษััทฯเข้าลงนามใน
สัญญาร่ิวมทุนกัับบริิษััท เอ็กัซ์ีเซ้ีนส์ อินฟอร์ิเมชัั่�น 
เซีอริ์วิส จำำากััด เพื�อดำาเนินธุุริกิัจำธุุริกิัจำด้านกัาริให้
บริิกัาริวิจำยัพัฒนาริะบบตริวจำสอบ ควบคุมผ่าน  IoT 
โดยริ่วมกัันจัำดตั�ง บริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี จำำากััด 
(“OLIVE”) ดำาเนินกัาริให้บริิกัาริวิจัำยพัฒนาริะบบ
ตริวจำสอบ ควบคมุ วเิคริาะห ์ตลอดจำนบริิกัาริจัำดกัาริ
ป็ริะมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ( ig Data)

• บริิษััทฯ และบริิษััทย่อยได้รัิบงานริับเหมากั่อสริ้าง 
ริวมทั�งสิ�น 9 โคริงกัาริ มูลค่าริวม 6,660.80 ลา้นบาท 
บริิษััท  2 โคริงกัาริ ริวม 2,222.75 ล้านบาท

โคริงกัาริสำาคัญ ได้แก่ั
- โคริงกัาริออกัแบบ จัำดหาและก่ัอสร้ิางโริงงานผลิต

กัลีเซีอรีิน จำากับริิษััท บางจำากัไบโอฟูเอล จำำากััด 
มูลค่างาน  389.75 ล้านบาท ริะยะเวลา 480 วัน

- โคริงกัาริกั่อสริ้างริะบบท่อส่งนำ�าดิบอ่างเกั็บนำ�า
คลองหลวง-ชั่ลบุรีิ จำากับริิษััท จัำดกัาริและพัฒนา
ทรัิพยากัรินำ�าภูาคตะวันออกั จำำากััด (มหาชั่น) 
มูลค่างาน 1,833 ล้านบาท ริะยะเวลา 24 เดือน

   บริิษััท สหุ้การิวัิศวักริ จำากัด  7 โคริงกัาริ 
ริวม 4,438.05 ล้านบาท โคริงกัาริสำาคัญ ได้แก่ั

- โคริงกัาริก่ัอสร้ิางทางหลวงหมายเลข 3304 สาย
แยกัทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) บริริจำบ
ทางหลวงหมายเลข 331 (แป็ลงยาว) ตอน 2 จำากั
สำานักัก่ัอสร้ิางทางที� 2 กัริมทางหลวง มูลค่างาน 
558.88 ล้านบาท ริะยะเวลา 690 วัน

- โคริงกัาริเป็ลี�ยนริะบบสายไฟฟ้าอากัาศเป็็นสาย
ไฟฟ้าใต้ดิน โคริงกัาริรัิชั่ดาภิูเษักั-อโศกั จำากักัาริ
ไฟฟ้านคริหลวง มูลค่างาน 2,205.42 ล้านบาท 
ริะยะเวลา 1,260 วัน

- โคริงกัาริ ก่ัอส ร้ิางสายพัฒนาคูนำ�า ริิมถืนน
วิภูาวดีรัิงสิต ตอน 1 ช่ั่วง กัม.5  500.000 
กัม.10  700.00 จำากัสำานักัก่ัอสร้ิางทางที� 1 กัริม
ทางหลวง มูลค่างาน 633.01 ล้านบาท ริะยะเวลา 
900 วัน 

- โคริงกัาริ ก่ัอส ร้ิางสายพัฒนาคูนำ�า ริิมถืนน
วิภูาวดีรัิงสิต ตอน 3 ช่ั่วง กัม.28 030.000 
กัม.30 300.00 สำานักัก่ัอสริ้างทางที� 1 กัริม
ทางหลวง มูลค่างาน 293.69 ล้านบาท ริะยะเวลา 
720 วัน

- โคริงกัาริเป็ลี�ยนริะบบสายไฟฟ้าอากัาศเป็็นสาย
ไฟฟ้าใต้ดิน โคริงกัาริพริะริาม 4 จำากักัาริไฟฟ้า
นคริหลวง มูลค่างาน 517.76 ล้านบาท ริะยะเวลา 
630 วัน

IoT
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• บริิษััทฯ และบริิษััทย่อยได้รัิบงานริับเหมากั่อสริ้าง 
มูลค่าริวม 3,445 ล้านบาท 
บริิษััท  มูลค่าริวม 1,081 ล้านบาท โคริงกัาริสำาคัญ

ได้แก่ั
- โคริงกัาริ Piping Spool Fabrication orks และ 

Fabrication and Construction of New Storage 
Tanks ซ่ี�งเป็็นโคริงกัาริผลิตชิั่�นงานท่อข่�นรูิป็ และ
สร้ิางถัืงเก็ับสำาริองนำ�ามันดิบจำำานวน 15 ถัืง จำากั 
กิัจำกัาริร่ิวมค้า Petrofac South East Asia Pte. Ltd., 
Saipem Singapore Pte.Ltd. and Samsung 
Engineering (Thailand) Co.,Ltd. มูลค่างาน 720 
ล้านบาท

- โคริงกัาริ Civil and Structural ork Package for 
CFP Concurrent ork Project จำากับริิษััท ไทย
ออยล์ จำำากััด (มหาชั่น) มูลค่างาน 93 ล้านบาท

- โคริงกัาริ EPC Service DPE Pipeline Package 
for New ang Phra Rae ater Line จำากับริิษััท 
ไทยออยล์ จำำากััด (มหาชั่น) มูลค่างาน 254 ล้าน
บาท

- โคริงกัาริอื�นๆ มูลค่าริวม 14 ล้านบาท
บริิษััท สหุ้การิวิัศวักริ จำากัด  มูลค่าริวม 2,364 ล้าน

บาท โคริงกัาริสำาคัญได้แก่ั
- โ ค ริ ง กั า ริ จ้ำ า ง เ หม า ก่ั อ ส ร้ิ า ง โริ ง ฝ่ กั กีั า

อเนกัป็ริะสงค์  จำากัมหาวิทยาลัยแห่งชั่าติ 
วิทยาเขตอุดริธุานี มูลค่างาน 87.50 ล้านบาท

- โคริงกัาริก่ัอสร้ิางงาน Infrastructure โคริงกัาริ 
Nihonbashi- angpakong จำากั  เฟริเซีอร์ิส พร็ิอพ
เพอร์ิตี� (ป็ริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชั่น) มูลค่างาน 
63 ล้านบาท

- โคริงกัาริก่ัอสร้ิางอาคาริรัิกัษัาพยาบาลผู้ป่็วย 
โริงพยาบาลสมเด็จำพริะยุพริาชั่ท่าบ่อ จัำงหวัด
หนองคาย มูลค่างาน 740 ล้านบาท

- โคริงกัาริบูริณะโคริงข่ายทางหลวงเชืั่�อมโยง
ริะหว่างภูาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย 
บ.ไม้เสียบ พัทลุง จำากั กัริมทางหลวง มูลค่างาน 
890 ล้านบาท

- โคริงกัาริกัาริก่ัอสร้ิางทางหลวงพิเศษัหมายเลข 
9 สายวงแหวนริอบนอกักัรุิงเทพมหานคริ (ด้าน
ตะวันตกั) พริะป็ริะแดง-บางแค จำากั กัริม
ทางหลวง มูลค่างาน 514 ล้านบาท

- โคริงกัาริอื�นๆ มูลค่าริวม 69 ล้านบาท

• เดือนสิงหาคม 2563 ที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััท
ได้มีมติให้ บริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี จำำากััด (“Olive”) 
ซ่ี�งเป็็นบริิษััทย่อย ร่ิวมทุนกัับบริิษััท วิวิธุสาริ จำำากััด 

 ในสัดส่วนร้ิอยละ 59.98 โดยมีผู้บริิหาริ TRC ถืือหุ้น
ในสัดส่วนร้ิอยละ 0.02  จัำดตั�งบริิษััทย่อยชืั่�อ บริิษััท 
มหัท จำำากััด (“MA AT”) เพื�อดำาเนินธุุริกิัจำให้บริิกัาริ
ด้านกัาริบริิหาริเทคโนโลยีสาริสนเทศ กัาริพัฒนา
แพลตฟอร์ิม

• เดือนตุลาคม 2563 บริิษััทฯ ได้เป็ลี�ยนแป็ลงริะบบ
กัาริจัำดกัาริอาชีั่วอนามัยและความป็ลอดภัูย (O SAS 
18001:2007) ไป็สู่ ISO 45001:2018

• เดือนพฤศจิำกัายน 2563 บริิษััทฯ ได้รัิบผลกัาริ
ป็ริะเมินกัาริกัำากัับดูแลกัิจำกัาริป็ริะจำำาปี็ 2563 ใน
ริะดับ “ดีเลิศ”  จำากัสมาคมส่งเสริิมสถืาบันกัริริมกัาริ
บริิษััทไทยต่อเนื�องเป็็นปี็ที�สี�
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• บริิษััทฯ และบริิษััทย่อยได้รัิบงานริับเหมากั่อสริ้าง 
จำำานวน 8 โคริงกัาริ มูลค่าริวมกัว่า 1,472.70 ล้าน
บาท โดยมีโคริงกัาริสำาคัญดังนี�
บริิษััท  มี 6 โคริงกัาริ ริวม 654.99 ล้านบาท

โคริงกัาริสำาคัญ ได้แก่ั
- โคริงกัาริริะบบบำาบัดนำ�าเสีย igh Total Dissolved 

Solids จำากับริิษััท ป็ตท.จำำากััด (มหาชั่น) มูลค่างาน 
169.97 ล้านบาท ริะยะเวลา 510 วัน

- โคริงกัาริ APT2 Combined Cycle Cogeneration 
Plant Project และ APT3 Combined Cycle 
Cogeneration Plant Project จำากับริิษััท บางจำากั
ไบโอฟูเอล จำำากััด 31.63 ล้านบาท และ 123.17 
ล้านบาทริะยะเวลา 639 วัน

- โคริงกัาริกั่อสริ้างกั่อสริ้างงานเชืั่�อมป็ริะกัอบและ
ติดตั�งถัืงเก็ับนำ�ามัน คลังเพชั่ริบุรีิ จำากับริิษััท แพน
เอเชีั่ย สตอเริจำแอนด์เทอร์ิมินัล จำำากััด มูลค่างาน 
186.29 ล้านบาท ริะยะเวลา 1 ปี็

- โคริงกัาริก่ัอสร้ิางก่ัอสร้ิางงานเชืั่�อมป็ริะกัอบและตดิ
ตั�งถัืงเก็ับนำ�ามัน คลังบางป็ริะกัง จำากับริิษััท แพน
สตอเริจำแอนด์เซีอร์ิวิส จำำากััด มูลค่างาน 116.43 
ล้านบาท ริะยะเวลา 1 ปี็

บริิษััท สหุ้การิวิัศวักริ จำากัด  มี 2 โคริง ริวม 817.71 
ล้านบาท โคริงกัาริสำาคัญ ได้แก่ั

- โคริงกัาริก่ัอสร้ิางทางหลวงหมายเลข 4 สาย 
บ.ตำาหนัง แยกัโคกัเคียน ตอน 1 จำากักัริม
ทางหลวง มูลค่างาน 653.23 ล้านบาท ริะยะเวลา 
840 วัน

- โคริงกัาริพัฒนาพื�นที�เฉพาะเพื�อกัาริท่องเที�ยว 
อำาเภูอป็ริาณบุรีิและอำาเภูอสามร้ิอยยอด จัำงหวัด
ป็ริะจำวบคีรีิขันธ์ุ จำากักัริมโยธุาธุิกัาริและผังเมือง 
มูลค่า 164.48 ล้านบาท ริะยะเวลา 840 วัน

• เดือนสิงหาคม 2564 ที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริ
บริิษััท ครัิ�งที� 5/2564 มีมติดังนี�

- อนุมัติให้ บริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด (“TRC-UT”) 
บริิษััทย่อยริ้อยละ 99.97 ของบริิษััทฯ เพิ�มทุน
จำดทะเบียน จำากัทุนจำดทะเบียน 1,000,000 บาท 
(10,000 หุ้น มูลค่าที�ตริาไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็็น
ทุนจำดทะเบียน 50,000,000 บาท (500,000 หุ้น 
มูลค่าที�ตริาไว้หุ้นละ 100 บาท)

- อนุมัติให้บริิษััทฯ  สละสิทธิุกัาริซืี�อหุ้นสามัญเพิ�ม
ทุนบางส่วนของ TRC-UT จำำานวน 249,851 
หุ้น หรืิอคิดเป็็นร้ิอยละ 49.97 ของจำำานวนหุ้น
สามัญเพิ�มทุนทั�งหมดของ TRC-UT ให้แก่ั บริิษััท 
แพลนเน็ตยูทิลิตี� จำำากััด (“Planet UT”) ซ่ี�งเป็็น
บริิษััทย่อยของ บริิษััท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัั่�น 
เอเชีั่ย จำำากััด (มหาชั่น) ในฐานะผู้เข้าร่ิวมลงทุน
ใหม่  โดยภูายหลังกัาริดำาเนินกัาริดังกัล่าว บริิษััทฯ 
จำะถืือหุ้นในสัดส่วน ร้ิอยละ 49.97 ส่งผลให้ 
TRC-UT จำะสิ�นสุดกัาริเป็็นบริิษััทย่อยของบริิษััทฯ 
โดยเป็ลี�ยนเป็็นบริิษััทร่ิวมของบริิษััทฯ แทน 

• เดือนตุลาคม 2564 บริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี 
จำำากััด (“Olive”) บริิษััทย่อยริ้อยละ 49.97 เพิ�มทุน
จำดทะเบียน จำากัทุนจำดทะเบียน 1,000,000 บาท 
(10,000 หุ้น มูลค่าที�ตริาไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็็นทุน
จำดทะเบียน 10,000,000 บาท (100,000 หุ้น มูลค่า
ที�ตริาไว้หุ้นละ 100 บาท)

• เดือนพฤศจิำกัายน 2564 บริิษััทฯ ได้รัิบผลกัาริป็ริะเมนิ
กัาริกัำากัับดูแลกัจิำกัาริป็ริะจำำาปี็ 2564 ในริะดบั “ดีเลศิ”  
จำากัสมาคมส่งเสริิมสถืาบันกัริริมกัาริบริิษััทไทยต่อ
เนื�องเป็็นปี็ที�ห้า



บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น)14

  ลัก ณะการ ระกอบ ุรกจ

1 2 1 โคริงสริ�างริายได�ของบริิษััท  แลัะบริิษััทย่อย

ริายได้หลักัของกัลุ่มบริิษััทมาจำากั 1. กัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิาง 2. กัาริให้บริิกัาริอื�น และ 3. กัาริขาย ซ่ี�งมีริายละเอียดดังนี� 

โคริงสริ�างริายได� ดำาเนินการิโดย
สัดส่วันการิถ่ือ
หุุ้�นของบริิษััท

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ลั�านบาท ริ�อยลัะ ลั�านบาท ริ�อยลัะ ลั�านบาท ริ�อยลัะ

1. กัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิาง

 กัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิางริะบบท่อ บริิษััทฯ 958.60 27.97 958.55 28.01 1,309.42 33.68

*กิัจำกัาริร่ิวมค้า ไฮโดริเท็ค 
สหกัาริ

49.00 - - - - 260.16 6.69

ริวัม 5 60 27.97 5 55 2 01 1,56 3 40 3

 กัาริให้บริิกัาริริะบบวิศวกัริริม บริิษััทฯ 388.57 11.34 254.42 7.43 (27.39) (0.70)

บจำ. สหกัาริวิศวกัริ 99.99 - - - - - -

ริวัม 3 5 11 34 254 42 43 (2 3 ) (0 0)

 กัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิางงานโยธุา บริิษััทฯ - - 128.03 3.74 309.90 7.97

บจำ. สหกัาริวิศวกัริ 99.99 2,017.51 58.88 2,000.86 58.47 1,895.05 48.74

ริวัม 2,01 51 5 2,12 62 21 2,204 5 56 1

 กัาริให้บริิกัาริอื�น บริิษััทฯ 0.72 0.02 2.21 0.06 72.33 1.86

 ริวมริายได้กัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิาง 3,365.40 98.21 3,344.07 97.71 3,819.47 98.23

 ริายได้ก่ัอสร้ิางจำากังานภูาครัิฐ 1,826.87 54.28 1,580.05 47.25 2,225.70 58.27

 ริายได้ก่ัอสร้ิางจำากังานภูาคเอกัชั่น 1,538.53 45.72 1,764.02 52.75 1,593.77 41.73

2. กัาริให้บริิกัาริอื�น **บจำ. ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี�ีี 49.97 13.06 0.38 17.10 0.50 11.67 0.30

  บจำ. โอลีฟ เทคโนโลยี 49.97 - - 3.45 0.10 5.81 0.15

 ริวัมริายได�จากการิใหุ้�บริิการิอ่�น 13 06 0 3 20 55 0 60 1 4 0 45

3. กัาริขาย บจำ. สหกัาริวิศวกัริ 99.99 - - 7.51 0.22 8.40 0.22

 ริายได้ดอกัเบี�ย 1.66 0.05 0.89 0.03 0.49 0.01

  ริายได้อื�น 46.49 1.36 49.22 1.44 42.42 1.09

ริวัมริายได� 3,426 61 100 00 3,422 24 100 00 3, 26 100 00

*กิัจำกัาริร่ิวมค้า ไฮโดริเท็ค สหกัาริถืือหุ้นร้ิอยละ 49 โดยบริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััดลักัษัณะธุุริกิัจำและบริิกัาริ
**ริายได้ปี็ 2564 ของ บริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด ตั�งแต่ 1 ม.ค. 2564-15 ส.ค. 2564
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1 2 2 ลัักษัณะธุุริกิจแลัะบริิการิ

บริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น)  (“บริิษััทฯ 
หรืิอ TRC”) ป็ริะกัอบธุุริกิัจำให้บริิกัาริรัิบเหมาก่ัอสร้ิางแบบคริบ
วงจำริเพื�อตอบสนองความต้องกัาริของลูกัค้าได้อย่างคริบถ้ืวน 
ซ่ี�งป็ริะกัอบไป็ด้วยงานออกัแบบวิศวกัริริม งานจัำดหาเครืิ�องจัำกัริ
และอุป็กัริณ์ และงานก่ัอสร้ิาง โดยบริิษััทฯ มีป็ริะสบกัาริณ์และ
ความเชีั่�ยวชั่าญเฉพาะทางได้แก่ั งานก่ัอสร้ิางริะบบท่อ งาน
ก่ัอสร้ิางโริงงานด้านอุตสาหกัริริมพลังงานและปิ็โตริเคมี โดยรัิบ
งานก่ัอสร้ิางทั�งจำากัทางภูาครัิฐและภูาคเอกัชั่น ทั�งในลักัษัณะที�
เป็็นผู้รัิบเหมาโดยตริง (Main Contractor) และเป็็นผู้รัิบเหมาช่ั่วง 
(Sub-Contractor) นอกัจำากันี�ยังร่ิวมมือกัับพันธุมิตริทางธุุริกิัจำ 
ทั�งในและต่างป็ริะเทศในกัาริเข้าป็ริะมูลงานในลักัษัณะกิัจำกัาริ
ร่ิวมค้า ( oint Venture) หรืิอนิติบุคคลร่ิวมทำางาน (Consortium) 
เพื�อให้เป็็นไป็ตามเกัณฑ์์คุณสมบัติหรืิอเงื�อนไขตามที�ลูกัค้า
กัำาหนดในกัาริเข้าร่ิวมป็ริะมูลงาน

นอกัเหนือจำากัธุุริกิัจำรัิบเหมากั่อสร้ิางซ่ี�งเป็็นธุุริกิัจำหลักั
แล้วบริิษััทฯ แสวงหาโอกัาสและเพิ�มศักัยภูาพกัาริดำาเนินธุุริกิัจำ
เพื�อให้กัลุ่มบริิษััทฯ มีกัาริเจำริิญเติบโตอย่างมั�นคงและยั�งยืน 
ให้มีกัาริรัิบริู้ริายได้อย่างสมำ�าเสมอ ลดกัาริพ่�งพิงริายได้จำากั
กัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิางเพียงอย่างเดียวจ่ำงขยายธุุริกิัจำไป็ในกัลุ่ม
สาธุาริณูป็โภูคและกัาริลงทุน และ Smart IoT Ecosystem โดย
กัาริเข้าลงทุนในธุุริกิัจำที�เกีั�ยวข้องที�มีโอกัาสเติบโตในริะยะยาว 
และนำามาซ่ี�งผลตอบแทนจำากักัาริลงทุนในริะดับที�น่าพอใจำ

ปี็ 2560 บริิษััทฯ จัำดตั�งบริิษััทย่อย ได้แก่ั บริิษััท ทีอาร์ิซีี 
ยูทิลิตี� จำำากััด (“TRC-UT”)  เพื�อป็ริะกัอบธุุริกิัจำสาธุาริณูป็โภูค 
โคริงกัาริแริกัคือ โคริงกัาริสัมป็ทานป็ริะป็าจำากัองค์กัาริบริิหาริ
ส่วนตำาบลตาสิทธิุ� อำาเภูอป็ลวกัแดง จัำงหวัดริะยอง ซ่ี�งก่ัอสร้ิาง
แล้วเสร็ิจำและเริิ�มป็ริะกัอบกัาริในเชิั่งพาณิชั่ย์ในเดือนมีนาคม 
2561 ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2564 TRC-UT ได้เพิ�มทุนจำด
ทะเบียนเป็็นทุนจำดทะเบียน 50 ล้านบาท และบริิษััทฯ ได้
สละสิทธิุกัาริซืี�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนบางส่วนของ TRC-UT ให้แก่ั 
บริิษััท แพลนเน็ตยูทิลิตี� จำำากััด (“Planet UT”) ซ่ี�งเป็็นบริิษััทย่อย
ของ บริิษััท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัั่�น เอเชีั่ย จำำากััด (มหาชั่น) 
โดยภูายหลังกัาริดำาเนินกัาริดังกัล่าว บริิษััทฯ จำะถืือหุ้นใน 
TRC-UT ในสัดส่วน ร้ิอยละ 49.97 

ปี็ 2560 บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด (“S ”) 
เป็็นบริิษััทย่อยของ TRC ร่ิวมกัับ บริิษััท หัวหยวน 
อินโนเวทีฟ ดีเวลลอป็เม้นท์ จำำากััด (ฮ่องกัง) พันธุมิตริจำากั
ป็ริะเทศจีำน จัำดตั�งบริิษััทย่อยชืั่�อ บริิษััท เอสเอชั่ คริอสซิี�งส์ 
จำำากััด (“S C”) ดว้ยทนุจำดทะเบยีน 40 ล้านบาท เพื�อป็ริะกัอบ
ธุุริกิัจำรัิบเหมาก่ัอสร้ิางวางท่อร้ิอยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานดันท่อ
ลอด และงานขุดเจำาะอุโมงค์ โดย S C เป็็นผู้รัิบเหมาช่ั่วงรัิบ
งานก่ัอสร้ิางต่อจำากั S

ปี็ 2562 บริิษััทฯ ลงนามในสัญญาร่ิวมลงทุนกัับบริิษััท 
เอเชีั่ย กัรินี เอนเนอจำ ีจำำากััด (มหาชั่น) และริว่มกัันจำดัตั�งบริิษััท 
แอท เอนเนอจีำ โซีลูชัั่�น จำำากััด (“AT”) เพื�อดำาเนินธุุริกิัจำจัำดหา
และให้บริิกัาริด้านสาธุาริณูป็โภูคให้แก่ัโริงงานอุตสาหกัริริม 
และธุุริกิัจำโริงไฟฟ้า 

ปี็ 2563 บริิษััทฯ ลงนามในสัญญาร่ิวมลงทุนกัับบริิษััท 
เอ็กัซ์ีเซ้ีนส์ อินฟอร์ิเมชัั่�น เซีอร์ิวิส จำำากััด เพื�อดำาเนินธุุริกิัจำธุุริกิัจำ 
Smart IoT Ecosystem ร่ิวมกัันจัำดตั�ง บริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี 
จำำากััด (“OLIVE”) ดำาเนินกัาริให้บริิกัาริวิจัำยพัฒนาริะบบตริวจำ
สอบ ควบคุม วิเคริาะห์ ตลอดจำนบริิกัาริจัำดกัาริป็ริะมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ ( ig Data) ต่อมาในช่ั่วงป็ลายปี็ OLIVE จัำด
ตั�งบริิษััทย่อย 1 บริิษััท ชืั่�อ บริิษััท มหัท จำำากััด (“MA AT”) 
เพื�อริองรัิบกัาริดำาเนินธุุริกิัจำผลิต จำำาหน่าย ให้บริิกัาริด้านกัาริ
บริิหาริจัำดกัาริเทคโนโลยีสาริสนเทศ กัาริพัฒนาแพลตฟอร์ิม

1 2 3 ลัักษัณะผู้ลิัตั้ภัณ ์หุ้ร่ิอบริิการิ

ณ ปั็จำจุำบัน กัลุ่มบริิษััททีอาร์ิซีี ป็ริะกัอบด้วย บริิษััทฯ 
บริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวม และกัาริร่ิวมค้า ริวมทั�งสิ�น 19 นิติบุคคล 
ตามริายละเอียดหัวข้อ “โคริงสร้ิางกัาริถืือหุ้นของกัลุ่มบริิษััท” 
ป็ริะกัอบธุุริกิัจำในกัลุ่มธุุริกิัจำ 3 ป็ริะเภูท ดังนี�

 1. ธุุริกิัจำรัิบเหมาก่ัอสร้ิาง
 2. ธุุริกิัจำสาธุาริณูป็โภูคและกัาริลงทุน
 3. ธุุริกิัจำ Smart IoT Ecosystem
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ริกิัจำรัิบ หมากัอสริา

กัลุ่มบริิษััทให้บริิกัาริงานก่ัอสร้ิางต่าง	ๆ	ดังนี�

งานก่ัอสร้ิางและออกัแบบทางวิัศวักัริริมงานวัางริะบบท่อ

บริิษััทฯ	ให้บริิกัาริงานวัางริะบบท่อหลายปริะเภท	เช่ั่น	
ท่อส่งก๊ัาซีธุริริมชั่าติ	ท่อนำ�า	ท่อขนส่งปิโตริเคมี	เป็นต้น		โดย
บริิษััทฯ	มีปริะสบกัาริณ์์และควัามเชีั่�ยวัชั่าญงานวัางริะบบท่อ
ส่งก๊ัาซีธุริริมชั่าติเป็นอย่างมากั	 ลักัษัณ์ะงานปริะกัอบไปด้วัย
งานวัางท่อก๊ัาซี	 งานก่ัอสร้ิางสถานีควับคุมแริงดันก๊ัาซี	 และ
งานก่ัอสร้ิางสถานีวััดปริิมาตริก๊ัาซี	เป็นต้น	บริิษััทฯ	มีทีมงาน
วิัศวักัริที�มีปริะสบกัาริณ์์และควัามเชีั่�ยวัชั่าญ	สามาริถให้บริิกัาริ
งานก่ัอสร้ิางงานวัางริะบบท่อก๊ัาซีขนาดเส้นผู่้าศ้นย์กัลาง
ส้งสุด	 30	 นิ�วั	 ริวัมถึงงานวัางท่อริะบบท่อก๊ัาซีข้ามจัำงหวััด	
หร่ิอ	Provincial	Gas	Pipeline		ในปี	2558	บริิษััทฯ	ได้รัิบงาน
โคริงกัาริ	1st	Transmission	Pipeline	Life	Extension	Project	
28”	Recoating	Section	 (RC-400)	จำากับริิษััท	ปตท.	จำำากััด	
(มหาชั่น)	 เป็นงานบริิกัาริก่ัอสร้ิางในกัาริขยายอายุกัาริใช้ั่งาน
ริะบบท่อส่งก๊ัาซีธุริริมชั่าติเส้นที�	 1	 ขนาดเส้นผู่้านศ้นย์กัลาง	
28	นิ�วั	ด้วัยกัาริขุดเปิดหน้าดินแล้วัลอกัวััสดุที�หุ้มท่อเดิมและ
ทำากัาริเคล่อบท่อใหม่	 เพ่�อให้มีอายุกัาริใช้ั่งานที�ยาวันานขึ�น	
และมีต้นทุนที�น้อยกัว่ัากัาริก่ัอสร้ิางวัางท่อใหม่

งานก่ัอสร้ิางและออกัแบบวิัศวักัริริมโริงงานอุตสาหกัริริม
พลังงานและปิโตริเคมี

บริิษััทฯ	ให้บริิกัาริก่ัอสร้ิางโริงงานอุตสาหกัริริมพลังงาน
และปิโตริเคมีแบบคริบวังจำริเริิ�มตั�งแต่งานออกัแบบวิัศวักัริริม	
งานจัำดหาเคร่ิ�องจัำกัริและอุปกัริณ์์	 และงานก่ัอสร้ิางพร้ิอม
ติดตั�งเคร่ิ�องจัำกัริ	 กัลุ่มล้กัค้า	 ได้แก่ั	 กัลุ่มบริิษััท	 บางจำากั	
คอร์ิปอเริชัั่�น	จำำากััด	(มหาชั่น)	เช่ั่น	บริิษััท	บางจำากัไบโอฟ้เอล	
จำำากััด	กัลุ่มบริิษััท	ปตท.	เช่ั่น	บริิษััท	ปตท.	นำ�ามันและกัาริค้า
ปลีกั	จำำากััด	บริิษััทไออาร์ิพีซีี	จำำากััด	(มหาชั่น)		บริิษััท	ทริานส์	
ไทย-มาเลเซีีย	(ปริะเทศไทย)	จำำากััด	เป็นต้น			

งานก่ัอสร้ิางโคริงกัาริพ่�นฐาน	 สาธุาริณ้์ปโภคและงาน
ก่ัอสร้ิางทั�วัไป

บริิษััท	สหกัาริวิัศวักัริ	จำำากััด	(บริิษััทย่อย)	(“SKW”)	เดิม
ช่ั่�อ	บริิษััท	สหวิัศวักัริริม	ย้ไนเต็ดเอ็นจิำเนียริิ�งส์	จำำากััด	ก่ัอตั�ง
ในปี	 2497	 ด้วัยทุนจำดทะเบียน	 500,000	 บาท	 โดยผู้้้กั่อตั�ง
ค่อ	 นายปริะเท่อง	 คำาปริะกัอบ	 เพ่�อปริะกัอบธุุริกิัจำรัิบเหมา



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
(แบบ 56-1 One Report)

17

ก่ัอสร้ิาง		ธุุริกิัจำดำาเนินกัาริมาได้ด้วัยดีและเจำริิญเติบโตอย่างต่อ
เน่�อง	จำนกัริะทั�งปี	2540	SKW	เริิ�มปริะสบปัญหาทางกัาริเงิน	
ทาง	SKW	พยายามแก้ัไขปัญหาที�เกิัดขึ�น	จำนในที�สุดปี	2543	
SKW	 ได้ตัดสินใจำเข้าส่้แผู้นฟ้�นฟ้กิัจำกัาริและดำาเนินกัาริฟ้�นฟ้
กิัจำกัาริตามแผู้นเป็นผู้ลสำาเร็ิจำ	 และศาลล้มละลายกัลางได้มี
คำาสั�งยกัเลิกักัาริฟ้�นฟ้กิัจำกัาริของ	SKW	ในเด่อนมีนาคม	2547			

ในเด่อนเมษัายน	 2550	 ผู้้้ถ่อหุ้นเดิมของ	 SKW	 ได้ทำา
ริายกัาริแลกัหุ้นกัับบริิษััทฯ	ทำาให้	SKW	กัลายเป็นบริิษััทย่อย
ของบริิษััทฯ	ตั�งแต่ไตริมาส	2	ปี	2550	เป็นต้นมา	ปัจำจุำบัน	SKW	
มีทุนจำดทะเบียนที�ออกัและชั่ำาริะแล้วั	500	ล้านบาท

SKW	 เป็นผู้้้รัิบเหมาก่ัอสร้ิางที�ขึ�นทะเบียนเป็นผู้้้รัิบ
เหมากัับหน่วัยริาชั่กัาริหลายแห่ง	อาทิ	เช่ั่น	กัรุิงเทพมหานคริ	
กัริมทางหลวัง	 กัริมทางหลวังชั่นบท	 กัาริท่าเร่ิอแห่ง
ปริะเทศไทย	กัริมโยธุาธิุกัาริและผัู้งเม่อง	กัาริไฟฟ้านคริหลวัง
และกัาริปริะปาส่วันภ้มิภาค	 เป็นต้น	 โดย	 SKW	 ได้รัิบกัาริ
จัำดชัั่�นจำากัหน่วัยงานริาชั่กัาริให้เป็นผู้้้รัิบเหมาที�สามาริถเข้า
รัิบงานแบบไม่จำำากััดวังเงินสำาหรัิบกัาริเข้าร่ิวัมปริะม้ลงาน	
ปริะเภทงานอาคาริ	งานก่ัอสร้ิางงานทางและงานสะพานพเิศษั

จำากัปริะสบกัาริณ์์ที�สะสมมายาวันานทำาให้	 SKW	
มีควัามชั่ำานาญด้านกัาริให้บริิกัาริงานก่ัอสร้ิางด้านงานโยธุา	
ผู้ลงานส่วันใหญ่เป็นกัาริก่ัอสร้ิางงานสาธุาริณ้์ปโภค	อาทิเช่ั่น	
ถนน	 สะพาน	 และงานกั่อสริ้างอาคาริ	 เป็นต้น	 กัลุ่มล้กัค้า
ส่วันใหญ่เป็นหน่วัยงานริาชั่กัาริและรัิฐวิัสาหกิัจำ	อย่างไริก็ัตาม
นอกัจำากังานรัิบเหมาก่ัอสร้ิางงานโยธุาแล้วั	SKW	ยังได้ขยาย
กัาริบริิกัาริไปยังกัาริรัิบเหมาก่ัอสร้ิางโริงงานในธุุริกิัจำพลังงาน
และปิโตริเคมี	และงานติดตั�งเคร่ิ�องจัำกัริ	ผู้ลงานที�ผู่้านมาอาทิ	
เช่ั่น	โริงงานผู้ลิตเอธุานอลจำากัมันสำาปะหลังจำากับริิษััท	อุบล	

ไบโอ	เอทานอล	จำำากััด	ม้ลค่างาน	2,134	ล้านบาท	งานจัำดหา	
ติดตั�ง	ทดสอบริะบบเคริ่�องจำกััริและอปุกัริณ์์กัาริผู้ลติบุหรีิ�ด้าน
กัริะบวันกัาริผู้ลิตยาเส้นพอง	 (M-01/2)	 จำากัโริงงานยาส้บ	
กัริะทริวังกัาริคลัง	ม้ลค่างาน	834.14	ล้านบาท

SKW	 ให้ควัามสำาคัญกัับกัาริบริิหาริจัำดกัาริคุณ์ภาพ
และกัริะบวันกัาริดำาเนินงานภายในองค์กัริเป็นอย่างยิ�ง	
โดยเริิ�มจำากัปี	 2552	 SKW	 ได้รัิบกัาริรัิบริองริะบบบริิหาริ
คุณ์ภาพมาตริฐาน	ISO	9001:2008	และมุ่งมั�นในกัาริพัฒนา
ปริะสิทธุิผู้ลกัาริดำาเนินงานอย่างต่อเน่�องด้านคุณ์ภาพ	
สิ�งแวัดล้อม	อาชีั่วัอนามัยและควัามปลอดภัย	จำนในปี	2560	
SKW	 ได้รัิบกัาริริับริองมาตริฐานคุณ์ภาพ	 ISO	 9001:2015,	
ริะบบกัาริจำัดกัาริสิ�งแวัดล้อม	 ISO	 140001:2015	 และ
ริะบบกัาริจัำดกัาริอาชีั่วัอนามัยและควัามปลอดภัย	 OHSAS	
18001:2007	จำากั	SGS	(Thailand)	Co,.Ltd.



บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น)18

ริกิัจำสา าริ ค กัาริ ทน

บริิษััทฯ	มเีปา้หมายในกัาริสริา้งริายไดที้�มั�นคงและยั�งย่น
จึำงกัำาหนดให้มีธุุริกิัจำสาธุาริณ้์ปโภคและกัาริลงทุน	เพ่�อลดกัาริ
พึ�งพิงจำากัริายไดจ้ำากักัาริบริิกัาริก่ัอสร้ิางที�เป็นริายไดห้ลักัของ
ธุุริกิัจำ	 นอกัจำากันี�	 บริิษััทฯ	 ยังเห็นถึงกัาริได้รัิบโอกัาสกัาริให้
บริิกัาริก่ัอสร้ิางจำากัโคริงกัาริสาธุาริณ้์ปโภคหร่ิอโคริงกัาริลงทุน
นั�นด้วัย	โดยบริิษััทฯ	จำะพจิำาริณ์าลงทนุในธุุริกิัจำที�เกีั�ยวัขอ้งกัับ
ธุุริกิัจำเดิมของบริิษััทฯ	อาทิเช่ั่น	ธุุริกิัจำสาธุาริณ้์ปโภคขั�นพ่�นฐาน	
ธุุริกิัจำโริงงานอุตสาหกัริริม	 และธุุริกิัจำด้านพลังงาน	 เป็นต้น	
ปัจำจุำบัน	บริิษััทฯ	มีธุุริกิัจำสาธุาริณ้์ปโภคและกัาริลงทุน	ดังนี�

ธุุริกิัจำสาธุาริณ้์ปโภค

บริิษััทฯ	 เล็งเห็นถึงโอกัาสจำากักัาริที�รัิฐบาลได้ส่งเสริิม
ให้มีกัาริลงทุนโคริงสริ้างพ่�นฐาน	 ตลอดจำนกัาริให้สิทธิุพิเศษั
ต่างๆ	เพ่�อจ้ำงใจำนักัลงทุนทั�งภายในและภายนอกัปริะเทศให้มี
กัาริขยายฐานกัาริผู้ลติมายงัปริะเทศไทย	กัอริป์กัับพ่�นที�	EEC	
จำะได้รัิบกัาริส่งเสริิมภาคอุตสาหกัริริมอย่างต่อเน่�อง	ส่งผู้ลให้
เกิัดกัาริจำ้างงานและควัามต้องกัาริสาธุาริณ้์ปโภคขั�นพ่�นฐาน
เพิ�มมากัขึ�นในอนาคต	บริิษััทฯ	จึำงได้ลงทุนในกิัจำกัาริผู้ลิตและ
จำำาหน่ายนำ�าปริะปาชัุ่มชั่นตำาบลตาสิทธิุ�	 อำาเภอปลวักัแดง	
จัำงหวััดริะยอง	โดยจัำดตั�งบริิษััทย่อย	ช่ั่�อ	บริิษััท	ทีอาร์ิซีี	ย้ทิลิตี�	
จำำากััด	 (“TRC-UT”)ซึี�งปริะกัอบกัาริในเชิั่งพาณ์ิชั่ย์ตั�งแต่เด่อน
มีนาคม	2561	

ในปี 	 2564	 TRC-UT	 ได้เข้าริ่วัมปริะกัวัดริาคา
อิเล็กัทริอนิกัส์	 โคริงกัาริปริะกัวัดริาคาซ่ี�อนำ�าปริะปาจำากั
เอกัชั่นในพ่�นที�กัาริปริะปาภ้มภิาค	สาขาบา้นฉีาง	โดย	TRC-UT	
ได้รัิบปริะกัาศเป็นผู้้้ชั่นะกัาริเสนอริาคา	 ปัจำจุำบัน	 TRC-UT	
อย่้ริะหว่ัางกัาริริอลงนามสัญญาโคริงกัาริดังกัล่าวั	

ธุุริกิัจำลงทุนในกิัจำกัาริที�ได้รัิบสัมปทานกัับภาครัิฐ

บริิษััทฯ	 ได้ลงทุนในโคริงกัาริเหม่องแร่ิโพแทชั่ที�อำาเภอ
บำาเหน็จำณ์ริงค์	 จัำงหวััดชัั่ยภ้มิ	 โดยเข้าถ่อหุ้นจำำานวันร้ิอย
ละ	 25.13	 ในบริิษััท	 อาเซีียนโปแตชั่ชัั่ยภ้มิ	 จำำากััด	 (มหาชั่น)	
(“APOT”)	 โดยผู่้านบริิษััทย่อยที�ต่างปริะเทศ	 	 เม่�อเด่อน
กุัมภาพันธ์ุ	2558	APOT	ได้รัิบอนุมัติปริะทานบัตริทำาเหม่อง
แร่ิใต้ดินจำากักัริะทริวังอุตสาหกัริริม	 อายุปริะทานบัตริ	
25	 ปี	 โดยมีเป้าหมายกัำาลังผู้ลิตแร่ิโพแทชั่เพ่�อใช้ั่ในกัาริผู้ลิต
ปุ�ยโพแทสเซีียม	1.235	ล้านตันต่อปี	เพ่�อลดกัาริพึ�งพิงกัารินำา
เข้าแร่ิโพแทชั่	 7-8	 แสนตันต่อปี	 	 สำาหรัิบผู้ลผู้ลิตส่วันเกิันที�
เหล่อจำะทำากัาริส่งออกัไปขายต่างปริะเทศเพ่�อให้ได้รัิบริายได้
เพิ�มขึ�นและคุ้มค่ากัับกัาริลงทุน

ธุุริกิัจำลงทุนในกิัจำกัาริที�ดำาเนินธุุริกิัจำด้านพลังงาน

บริิษััทฯ	 ทำาสัญญาร่ิวัมทุนกัับบริิษััท	 เอเชีั่ย	 กัรีิน	
เอนเนอจีำ	จำำากััด	(มหาชั่น)	แล้วัจัำดตั�ง	บริิษััท	แอท	เอนเนอจีำ	
โซีล้ชัั่�น	จำำากััด	(“AT”)	ด้วัยทุนจำดทะเบียน	200	ล้านบาท	แต่ละ
ฝ่ึายถ่อหุ้นในสดัส่วันร้ิอยละ	50	:	50	เพ่�อปริะกัอบธุุริกิัจำจัำดหา
และให้บริิกัาริด้านสาธุาริณ้์ปโภคให้แก่ัโริงงานอุตสาหกัริริม
ทั�วัไป	และธุุริกิัจำโริงไฟฟ้า	ได้แก่ั	กัาริผู้ลิตและจำำาหน่าย	ไอนำ�า	
ไฟฟ้า	และนำ�าใช้ั่สำาหรัิบโริงงานอุตสาหกัริริม	เป็นต้น	บริิษััทฯ		
เห็นว่ัากัาริเข้าร่ิวัมทุนดังกัล่าวัจำะก่ัอให้เกิัดปริะสิทธิุผู้ลส้งสุด	
เน่�องจำากัผู้้ร่้ิวัมทนุมคีวัามเชีั่�ยวัชั่าญและปริะสบกัาริณ์์ในดา้น
ต่าง	ๆ 	ทั�งด้านกัาริกัอ่สร้ิางอยา่งคริบวังจำริ	กัาริจำดัหาแหลง่เช่ั่�อ
เพลิง	 และกัาริให้บริิกัาริออกัแบบและซ่ีอมบำารุิง	 เคร่ิ�องจัำกัริ
และอุปกัริณ์์ที�เกีั�ยวัข้องกัับงานสาธุาริณ้์ปโภค	 และยังทำาให้
สามาริถขยายฐานล้กัค้าได้เพิ�มขึ�น
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เทคโนโลยีเป็็นปั็จำจัำยหน่�งที�สำาคัญในกัาริขับเคลื�อน
กัริะบวนกัาริเติบโตทางเศริษัฐกิัจำ ความมั�นคงป็ลอดภัูย และ
พัฒนาสังคม ทั�งในภูาคริัฐและภูาคอุตสาหกัริริมและภูาค
ผู้บริิโภูค ปั็จำจุำบันความก้ัาวหน้าของเทคโนโลยีเครืิอข่าย
ความเร็ิวสูงกัาริเชืั่�อมต่ออินเทอร์ิเน็ตที�ดีและมีความคริอบคลุม
ทั�วป็ริะเทศ ริวมถ่ืงกัาริป็ริะยุกัต์ใช้ั่งาน ig data analytics 
ทำาให้เพิ�มความสามาริถืในกัาริแข่งขันในด้านความริวดเร็ิว 
แม่นยำา ให้ข้อมูลที�ทันต่อกัาริตัดสินใจำและทำาให้กัาริทำางานมี
ป็ริะสิทธิุภูาพมากัข่�น บริิษััทฯ เห็นว่ากัาริลงทุนธุุริกิัจำ Smart 
IoT Ecosystem มโีอกัาสเตบิโตอยา่งมากั  ในป็ ี2563 บริิษััทฯ 
ทำาสัญญาร่ิวมทุนกัับบริิษััท เอ็กัซ์ีเซ้ีนส์ อินฟอร์ิเมชัั่�น เซีอร์ิวิส 
จำำากััด แล้วจัำดตั�งบริิษััทร่ิวมทุนชืั่�อ บริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี 
จำำากััด (“OLIVE”) ดำาเนินกัาริให้บริิกัาริวิจัำยพัฒนาริะบบตริวจำ
สอบ ควบคุม วิเคริาะห์ ตลอดจำนบริิกัาริจัำดกัาริป็ริะมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ ( ig Data) ต่อมาในช่ั่วงป็ลายปี็ OLIVE จัำด
ตั�งบริิษััทย่อย 1 บริิษััท ชืั่�อ บริิษััท มหัท จำำากััด (“MA AT”) 
เพื�อริองรัิบกัาริดำาเนินธุุริกิัจำผลิต จำำาหน่าย ให้บริิกัาริด้านกัาริ
บริิหาริจัำดกัาริเทคโนโลยีสาริสนเทศ กัาริพัฒนาแพลตฟอร์ิม

1 2 4 การิตั้ลัาดแลัะการิแข่งขัน

1.2.4.1  กัาริตลาด

ภูาพริวมเศริษัฐกิัจำโลกัในปี็ 2564 เผชิั่ญกัับภูาวะ
ชั่ะลอตัวสืบเนื�องจำากัสถืานกัาริณ์โควิด-19 ทำาให้หลาย
ป็ริะเทศต้องล็อกัดาวน์ และชั่ะลอกิัจำกัริริมทางเศริษัฐกิัจำ 
ริวมถ่ืงป็ริะเทศไทยก็ัได้รัิบผลกัริะทบกัับเศริษัฐกิัจำชั่ะลอตัว 
อย่างต่อเนื�องด้วยเช่ั่นกััน ภูาคธุุริกิัจำก่ัอสร้ิางนั�นก็ัได้รัิบ
ผลกัริะทบจำากัสถืานกัาริณ์ครัิ�งนี�อย่างหลีกัเลี�ยงไม่ได้ ทั�งจำากั
กัาริทบทวนและชั่ะลอแผนกัาริลงทุนเนื�องจำากัผลกัริะทบจำากั
สถืานกัาริณ์ทางด้านเศริษัฐกัิจำที�ชั่ะลอตัว กัาริจำำากััดกัาริเดิน
ทาง กัาริปิ็ดป็ริะเทศ กัาริสั�งปิ็ดแคมป็คนงานก่ัอสร้ิาง เพื�อ
ควบคุมกัาริแพร่ิริะบาดของโควิด-19 ทำาให้โคริงกัาริก่ัอสร้ิาง
ต่าง ๆ ต้องชั่ะลอหรืิอหยุดชั่ะงักัลง ยิ�งช่ั่วยเร่ิงให้ภูาพริวม
ของภูาคอุตสาหกัริริมนี�ดูซีบเซีา ภูาครัิฐและภูาคเอกัชั่นก็ั
มีนโยบายใช้ั่เงินงบป็ริะมาณอย่างรัิดกุัม

สถืานกัาริณ์โริคริะบาดยังส่งผลให้อุตสาหกัริริมหัน
มาให้ความสำาคัญกัับความป็ลอดภัูยในกัาริทำางานมากัข่�น 
บริิษััทรัิบเหมาก่ัอสร้ิางจ่ำงต้องใช้ั่มาตริกัาริเพื�อเพิ�มความ
ป็ลอดภัูยมากัข่�น ไม่ว่าจำะเป็็นกัาริสลับกัะทำางาน กัาริตริวจำวัด
อุณหภููมิร่ิางกัาย และกัาริ า่เชืั่�อโริคในบริิเวณสถืานที�ก่ัอสร้ิาง 

เพื�อควบคุมและป้็องกัันกัาริแพร่ิริะบาดของโควิด-19 และ
ส่งเสริิมสุขลักัษัณะกัาริดำาริงชีั่พของลูกัจ้ำาง และต้องให้ความ
ใส่ใจำในเรืิ�องของกัาริขยายริะยะเวลาในกัาริก่ัอสร้ิาง จำากักัาริ
จำำากััดจำำานวนแริงงานที�ทำางานในพื�นที�ก่ัอสร้ิางในแต่ละกัะ 
ริวมถ่ืงกัาริจัำดหาวัสดุที�อาจำต้องใช้ั่เวลาในกัาริขนส่งมากัข่�น  
จ่ำงต้องมกีัาริป็ริบัเป็ลี�ยนกัลยุทธ์ุทางกัาริแข่งขันเพื�อความอยู่ริอด

สำาหริับป็ริะเทศไทย แม้จำะได้รัิบผลกัริะทบจำากักัาริ
แพร่ิริะบาดของโควิด-19 แต่แนวโน้มภูาวะอุตสาหกัริริม 
กัาริก่ัอสร้ิางในปี็ 2565 ธุุริกิัจำรัิบเหมาก่ัอสร้ิางมีทิศทางฟน
ตัว โดยมูลค่ากัาริลงทุนก่ัอสร้ิางโดยริวมมีแนวโน้มขยายตัว 
5.0 – 6.5% โดยปั็จำจัำยขับเคลื�อนหลักัมาจำากักัาริลงทุนใน
โคริงกัาริขนาดใหญ่ของภูาครัิฐ โดยเฉพาะโคริงกัาริที�เกีั�ยว
เนื�องกัับเขตพัฒนาเศริษัฐกิัจำพิเศษัภูาคตะวันออกั (EEC) ซ่ี�ง
จำะเหนี�ยวนำากัาริลงทุนก่ัอสร้ิางภูาคเอกัชั่นให้ขยายตัวตาม 
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อาทิ	นิคมอุตสาหกัริริมโคริงกัาริพัฒนาพลังงานสะอาด	และ
โคริงกัาริที�เกีั�ยวัข้องสาธุาริณ์ปโภคพ่�นฐาน	 ภาวัะเศริษัฐกัิจำที�
ทยอยฟ้�นตัวัจำะหนุนกัาริก่ัอสริ้างที�อย่้อาศัยและอาคาริเพ่�อ
กัาริพาณิ์ชั่ย์	 ริะบบสาธุาริณ้์ปโภคพ่�นฐาน	 เช่ั่น	 ริะบบโคริง
ข่ายคมนาคม	ปริะปา	ไฟฟ้า	และริะบบสาธุาริณ์สุข		ด้วัยเช่ั่น
กััน	 ซึี�งจำะมีกัาริลงทุนโคริงสร้ิางพ่�นฐานอย่างต่อเน่�องริองรัิบ
กัาริเติบโตทางเศริษัฐกิัจำและกัาริขยายตัวัของควัามเป็นเม่อง

กัาริลงทุนก่ัอสร้ิางภาครัิฐ	 จำากัโคริงกัาริก่ัอสร้ิางขนาด
ใหญ่ที�เช่ั่�อมโยงกัับพ่�นที�	EEC	ซึี�งคาดว่ัาจำะเริิ�มทยอยก่ัอสร้ิาง
ในปี	2564	ปริะกัอบด้วัย	(1)	โคริงกัาริริถไฟควัามเร็ิวัส้งเช่ั่�อม	
3	 สนามบิน	 (ดอนเม่อง-สุวัริริณ์ภ้มิ-อ่้ตะเภา)	 โดยเฟสแริกั
จำะเริิ�มในชั่่วังสุวัริริณ์ภ้มิ-อ่้ตะเภา	 (2)	 โคริงกัาริพัฒนาท่าเร่ิอ
มาบตาพุดและแหลมฉีบังเฟส	3	โดยเริิ�มก่ัอสร้ิางส่วันต่อขยาย
หลังจำากัถมทะเล	และ	(3)	โคริงกัาริสนามบินอ่้ตะเภาที�จำะเริิ�ม
ก่ัอสร้ิางอาคาริผู้้้โดยสาริแห่งใหม่	นอกัจำากันี�ยังมีโคริงกัาริใหม่
ในพ่�นที�อ่�นๆ	 ได้แก่ั	 โคริงกัาริริถไฟควัามเร็ิวัส้ง	 (กัรุิงเทพฯ-
นคริริาชั่สีมา)	 โคริงกัาริริถไฟฟ้าสีส้มตะวัันตกั	 (บางขุนนนท์-
ศ้นย์วััฒนธุริริมฯ)	 และสายสีม่วังใต้	 (เตาป้น-ริาษัฎริ์บ้ริณ์ะ)	
ริวัมถึงโคริงกัาริต่อเน่�องอ่�นๆ	 เช่ั่น	 โคริงกัาริริถไฟฟ้าส่วันต่อ
ขยายและริถไฟทางค่้	เป็นต้น

1.2.4.2		กัาริแข่งขัน

ผู้้้รัิบเหมาก่ัอสร้ิางริายใหญ่และขนาดกัลางมักัจำะได้
เปรีิยบในกัาริรัิบงานภาครัิฐ	 โดยเฉีพาะโคริงสร้ิางพ่�นฐาน
ขนาดใหญ่	เน่�องจำากัมีปริะสบกัาริณ์์	ควัามชั่ำานาญเฉีพาะด้าน	
มีศักัยภาพทางกัาริเงนิ	และมกีัาริพฒันาเทคนคิและเทคโนโลยี
ในงานกั่อสร้ิางอย่างต่อเน่�อง	 ส่วันผู้้้รัิบเหมาขนาดเล็กัจำะมี
โอกัาสรัิบงานภาครัิฐในลักัษัณ์ะของผู้้้รัิบเหมาช่ั่วัง	 ในขณ์ะที�
งานก่ัอสร้ิางของภาคเอกัชั่นจำะปริะกัอบไปด้วัย	งานก่ัอสร้ิางที�
อย่้อาศัย	งานก่ัอสร้ิางโริงงานอุตสาหกัริริม	งานก่ัอสร้ิางพาณิ์ชั่
ยกัริริม	และอ่�นๆ	เช่ั่น	โริงแริม	และโริงพยาบาล	เป็นต้น	ซึี�งงาน
ก่ัอสร้ิางภาคเอกัชั่นมักัผัู้นแปริตามควัามเช่ั่�อมั�นในกัาริลงทุน
ซึี�งขึ�นอย่้กัับหลายปัจำจัำย	ได้แก่ั	สภาวัะเศริษัฐกิัจำ	เสถียริภาพ
กัาริเม่อง	กัาริลงทุนโคริงสร้ิางพ่�นฐานและนโยบายกัริะตุ้นกัาริ
ลงทุนของภาครัิฐ	เป็นต้น

กั.	กัาริทำาตลาดของผู้ลิตภัณ์ฑ์์และบริิกัาริที�สำาคัญ

• นโยบายกัาริตลาดในปี	2564	
1.	คัดเล่อกังาน	และโคริงกัาริที�สอดคล้องเหมาะสม

กัับวิัสัยทัศน์	และควัามสามาริถของบุคคลากัริ
2.	สริริหาพันธุมิตริเพ่�อเสริิมสร้ิางควัามพร้ิอมใน

กัาริเข้าร่ิวัมเสนองาน
3.	พัฒนาริะบบของกัาริจำดัซ่ี�อจำดัจำา้งของบริิษััทฯ	

อย่างต่อเน่�องเพ่�อเพิ�มควัามสามาริถในกัาริ
แข่งขันด้านริาคา

4.	กัริะชัั่บควัามสัมพันธ์ุกัับกัลุ่มล้กัค้าหลักั	 และ

สริริหาล้กัค้าริายใหม่

• ค่้แข่งในภาพริวัม
	 กัลุ่มผู้้้ รัิบเหมากั่อสริ้างริายใหญ่มีริายได้แนวั

โน้มขยายตัวัดีจำากัควัามได้ เปริียบด้านเงินลงทุนและ 
มีควัามเช่ั่�อมโยงธุุริกิัจำตลอดห่วังโซ่ีอุปทาน	ริวัมถึงกัาริบริิหาริ
จัำดกัาริควัามเสี�ยงและกัาริใช้ั่เทคโนโลยีเพ่�อลดต้นทุนกัาริ
ก่ัอสร้ิาง	 ขณ์ะที�ริายได้ของกัลุ่มผู้้้รัิบเหมาก่ัอสร้ิางขนาดกัลาง
และขนาดเล็กัมีแนวัโน้มฟ้�นตัวัในกัริอบจำำากััด	 เน่�องจำากัยังมี
ควัามเสี�ยงส้งจำากัควัามไม่แน่นอนของปริิมาณ์งานกั่อสร้ิาง
และกัาริรัิบจ้ำางเหมาช่ั่วัง	 นอกัจำากันี�ยังเผู้ชิั่ญกัับกัาริแข่งขัน
ที�ส้ง	เพริาะผู้้รั้ิบเหมากัอ่สริา้งขนาดกัลางขนาดเลก็ัในปริะเทศ
มีจำำานวันมากั	และส่วันใหญ่เป็นกัาริก่ัอสร้ิางแบบดั�งเดิมที�พึ�ง
แริงงานไม่มีทักัษัะมากักัว่ัาเคร่ิ�องจัำกัริ	ทำาให้งานในม่อมีจำำากััด
และอาจำส่งผู้ลต่อปัญหากัาริขาดสภาพคล่องทางกัาริเงินใน
กัริณี์ที�ภาวัะตลาดแริงงานตึงตัวั	

	 ปัญหากัาริขาดแคลนแริงงานในภาคกัอ่สร้ิางของไทย
อาจำมีผู้ลชัั่ดเจำนขึ�นในช่ั่วังปี	2564-2565	ที�กัาริลงทุนโคริงกัาริ
ภาครัิฐขยายตัวัส้งและงานก่ัอสร้ิางภาคเอกัชั่นทยอยเติบโต
เพิ�มขึ�นเช่ั่นกััน	 ซึี�งอาจำนำาไปส่้กัาริแย่งชั่ิงแริงงานโดยเฉีพาะ
แริงงานที�มีทักัษัะควัามชั่ำานาญ	 และกัาริที�พริกั.แริงงาน
ต่างด้าวั	พ.ศ.	2560	เริิ�มต้นบังคับใช้ั่ในช่ั่วังครึิ�งหลังของปี	2561	
และหากันายจำา้งไมขึ่�นทะเบยีนแริงงานตา่งดา้วัใหถ้้กัต้องตาม
กัฎหมายจำะส่งผู้ลให้แริงงานต่างด้าวัส่วันหนึ�งของภาคก่ัอสร้ิาง
ในริะยะ	3	ปีข้างหน้าลดลง	เน่�องจำากัโคริงสร้ิางกัาริจ้ำางแริงงาน
ในภาคก่ัอสร้ิางที�ผู้่านมาเป็นแริงงานต่างด้าวักัว่ัาร้ิอยละ	 50	
และส่วันมากัเป็นแริงงานที�ยังไม่ได้รัิบใบอนุญาตทำางาน	อีกัทั�ง
ผู้ลกัริะทบจำากักัาริแพร่ิริะบาดของโควิัด-19	ทำาให้ไม่สามาริถ
นำาแริงงานต่างด้าวัเข้าปริะเทศได้
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	 งานก่ัอสร้ิางในปริะเทศ	 แบ่งออกัเป็น	 2	 ปริะเภท
ตามลักัษัณ์ะผู้้้ว่ัาจ้ำางงาน	 ค่อ	 งานก่ัอสร้ิางของภาครัิฐและ
งานก่ัอสร้ิางของภาคเอกัชั่น	 และหากัแบ่งตามลักัษัณ์ะของ
ผู้้้รัิบจ้ำางอาจำแบ่งได้ออกัเป็น	 2	 กัลุ่ม	 ค่อผู้้้รัิบเหมาก่ัอสร้ิาง
ภายในปริะเทศ	และผู้้้รัิบเหมาที�รัิบงานก่ัอสร้ิางเฉีพาะในต่าง
ปริะเทศ	 ส่วันกัลุ่มผู้้้รัิบเหมาในปริะเทศจำะปริะกัอบไปด้วัยผู้้้
ปริะกัอบกัาริขนาดใหญ	่(ริายไดต่้อปมีากักัวัา่	5,000	ลา้นบาท)	
ผู้้้ปริะกัอบกัาริขนาดกัลาง	(ริายได้ต่อปี	1,000-5,000	ล้านบาท)		
ผู้้้ปริะกัอบกัาริขนาดเล็กั	(ริายได้ต่อปีตำ�ากัว่ัา	10,000	ล้านบาท)	

	 กัลุ่มบริิษััทฯ	 (TRC)	 เป็นกัลุ่มผู้้้ปริะกัอบกัาริธุุริกิัจำ
ก่ัอสร้ิางขนาดกัลาง	 จึำงมีจำำานวันค่้แข่งขันจำำานวันมากัริาย	
ปริะกัอบกัับในปี	2564	เจ้ำาของโคริงกัาริที�บริิษััทฯ	ได้ร่ิวัมเข้า
ปริะม้ลต่างได้รัิบผู้ลกัริะทบจำากักัาริแพริ่ริะบาดของโควัิด-19	
และชั่ะลอแผู้นกัาริลงทุนออกัไป	ทำาให้บริิษััทฯ	พลาดโอกัาสที�
จำะได้รัิบงานโคริงกัาริเหล่านั�น	นอกัจำากันั�น	ด้วัยเหตุที�จำำานวัน
โคริงกัาริมีน้อยลงทำาให้กัาริแข่งขันด้านริาคามีควัามรุินแริงขึ�น
อย่างมีนัยสำาคัญ

• ลักัษัณ์ะล้กัค้าและควัามสัมพันธ์ุ

	 ฐานล้กัค้าส่วันใหญ่ของบริิษััทฯ	จำะอย่้ในกัลุ่มเอกัชั่น
ผู้้้ปริะกัอบกัาริทางด้านอุตสาหกัริริมปิโตริเคมี	 ซึี�งมีกัาริจัำด
จ้ำางทั�งในลักัษัณ์ะของกัาริคัดเล่อกัแบบเฉีพาะเจำาะจำงและใน
ลักัษัณ์ะของกัาริปริะกัวัดริาคา	บริิษััทฯ	จึำงพัฒนาร้ิปแบบกัาริ
ให้บริิกัาริแบบคริบวังจำริเพ่�อตอบสนองควัามต้องกัาริของ
ล้กัค้าได้อย่างคริบถ้วัน	 เริิ�มจำากังานออกัแบบด้านวิัศวักัริริม	 
งานจัำดหาวััสดุ	 งานก่ัอสร้ิาง	กัาริทดสอบเดินริะบบ	และกัาริ
ซ่ีอมบำารุิงต่างๆ	

	 ส่วันงานรัิบเหมาก่ัอสร้ิาง	 งานโยธุา	กัลุ่มล้กัค้าส่วัน
ใหญ่เป็นภาครัิฐซึี�งมีกัาริจัำดจ้ำางในลักัษัณ์ะของกัาริปริะกัวัด
ริาคาเป็นหลักั	ส่วันใหญ่จำะใช้ั่ร้ิปแบบกัาริให้บริิกัาริงานจัำดหา
เคร่ิ�องจัำกัริอุปกัริณ์์และกัาริก่ัอสร้ิางเป็นหลักั

	 กัลุ่มบริิษััทฯ	 มีนโยบายที�จำะตอบสนองควัาม
ต้องกัาริของล้กัค้าและบริิหาริสัญญาเพ่�อกัาริส่งมอบผู้ลงาน 
ที�สมบ้ริณ์์	ภายใต้กัาริรัิบริองมาตริฐานริะดับสากัล	

-	 SO	9001	มาตริฐานริะบบบริิหาริงานคุณ์ภาพ
-	 ISO	14001	มาตริฐานริะบบกัาริจำดักัาริสิ�งแวัดลอ้ม	

และ	
-	 ISO	45001	มาตริฐานริะบบจัำดกัาริอาชีั่วัอนามัย

และควัามปลอดภัย	

	 เน่�องจำากัในกัาริก่ัอสร้ิางโคริงกัาริต่างๆ	 ตั�งแต่เริิ�ม
โคริงกัาริไปจำนถึงกัาริส่งมอบงานเม่�อเสร็ิจำสิ�นสมบ้ริณ์์มักัจำะใช้ั่
เวัลาเฉีลี�ยในแต่ละโคริงกัาริ	มากักัว่ัา	12	เด่อนขึ�นไป	ทำาให้ต้อง
มีกัาริปริะสานงานใกัล้ชิั่ดเป็นริะยะเวัลายาวันานกัับเจ้ำาของ
โคริงกัาริซึี�งถ่อเป็นล้กัค้า	 ดังนั�น	 ควัามสัมพันธ์ุที�มีต่อล้กัค้า
จำะเป็นไปในลักัษัณ์ะผู้้้ร่ิวัมงานในทีมเดียวักัันร่ิวัมผู้ลักัดันส่้
ผู้ลสำาเร็ิจำของโคริงกัาริริว่ัมกััน	ซึี�งถ่อเป็นควัามสมัพันธ์ุที�ดีและ
สร้ิางสายสัมพันธ์ุได้ต่อเน่�อง	ทั�งนี�	บริิษััทฯ	คาดหมายให้เกิัด
กัาริเรีิยกัใช้ั่บริิกัาริซีำ�า	 หร่ิอมีกัาริแนะนำาบริิษััทฯ	 ให้แก่ัล้กัค้า
ริายใหม่	เพ่�อเพิ�มโอกัาสในกัารินำาเสนอบริิกัาริในอนาคต

• กัลุ่มล้กัค้าเป้าหมาย
	 กัลุ่มล้กัค้าของบริิษััทฯ	 แบ่งออกัเป็น	 2	 ปริะเภท

ตามลักัษัณ์ะผู้้้ว่ัาจ้ำางงาน	 ค่อ	 กัลุ่มล้กัค้าภาคริัฐซึี�งริวัมถึง
รัิฐวิัสาหกัิจำ	 และกัลุ่มล้กัค้าภาคเอกัชั่น	 ในกัลุ่มล้กัค้าภาค
รัิฐและรัิฐวิัสาหกิัจำ	 อาทิเช่ั่น	 กัริมทางหลวัง	 กัริมทางหลวัง
ชั่นบทกัรุิงเทพมหานคริ	 กัาริปริะปานคริหลวัง	 กัาริปริะปา
ส่วันภ้มิภาค	 กัาริไฟฟ้านคริหลวัง	 และบริิษััท	 จำัดกัาริและ
พัฒนาทรัิพยากัรินำ�าภาคตะวัันออกั	จำำากััด	 (มหาชั่น)	 เป็นต้น	
ซึี�งล้กัค้ากัลุ่มนี�จำะพิจำาริณ์ากัาริเข้าร่ิวัมเป็นค่้ค้าด้วัยกัาริ
กัำาหนดคุณ์สมบัติเพ่�อให้ผู้้้รัิบเหมาที�ผู่้านคุณ์สมบัติสามาริถขึ�น
ทะเบียนเป็นค่้ค้าจำึงจำะสามาริถเข้าปริะม้ลงานได้	 โดยเกัณ์ฑ์์
คุณ์สมบัติพิจำาริณ์าจำากัจำำานวันเคร่ิ�องจัำกัริอุปกัริณ์์ที�มีอย่้	ริวัม
ถึงผู้ลงานและควัามสามาริถในอดีต	 สำาหรัิบกัลุ่มล้กัค้าภาค
เอกัชั่นนั�นมีทั�งกัาริพิจำาริณ์ากัาริเข้าร่ิวัมเป็นค่้ค้าโดยกัาริขึ�น
ทะเบียนค่้ค้า	 และพิจำาริณ์าจำากัผู้ลงานของบริิษััทฯ	 จำากัคำา
แนะนำาที�มีกัาริบอกัต่อกัันมาในกัลุ่มล้กัค้าหลักัของบริิษััทฯ	
เช่ั่น	 กัลุ่มบริิษััท	 บางจำากั	 คอร์ิเปอริ์เริชัั่�น	 จำำากััด	 (มหาชั่น)	
บริิษััท	 จัำดกัาริและพัฒนาทรัิพยากัรินำ�าภาคตะวัันออกั	จำำากััด	
(มหาชั่น)	และ	กัลุ่มบริิษััท	ปตท.	จำำากััด	(มหาชั่น)	เป็นต้น

• บริิกัาริที�สำาคัญ	กัารินำาเสนองานและกัาริปริะม้ลงาน

	 กัาริให้บริิกัาริธุุริกิัจำหลักัของ	 TRC	 นั�น	 เน้น
งานออกัแบบและริับเหมากั่อสริ้างงานวัางริะบบท่อ	 
งานรัิบเหมาก่ัอสร้ิางโริงงานในอุตสาหกัริริมพลังงานและ
ปิโตริเคมี	กัลุ่มล้กัค้าส่วันใหญ่จึำงเป็นภาคเอกัชั่น	ซึี�งมีกัาริจัำดจ้ำาง 
ทั�งในลักัษัณ์ะของกัาริคัดเล่อกัแบบเฉีพาะเจำาะจำง	 และใน
ลักัษัณ์ะของกัาริปริะกัวัดริาคา	 ทางบริิษััทฯ	 จึำงได้พัฒนา
ร้ิปแบบกัาริให้บริิกัาริกั่อสริ้างแบบคริบวังจำริเพ่�อตอบสนอง
ควัามต้องกัาริของล้กัค้าได้อย่างคริบครัิน	 เริิ�มจำากังาน
ออกัแบบวิัศวักัริริม	 งานจัำดหาเคร่ิ�องจัำกัริและอุปกัริณ์์	 งาน
ก่ัอสร้ิาง	 งานทดสอบริะบบ	 จำนคริอบคลุมถึงงานซ่ีอมบำารุิง	
(Lump	sum	Turnkey,	EPCC)
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	 ในขณ์ะที�กัาริให้บริิกัาริธุุริกิัจำหลักัของ	บริิษััท	สหกัาริ
วิัศวักัริ	จำำากััด	(SKW)	นั�น	เน้นงานรัิบเหมาก่ัอสร้ิางงานโยธุา	
กัลุ่มล้กัค้าส่วันใหญ่จึำงเป็นภาครัิฐ	 ซึี�งมีกัาริจัำดจ้ำางในลักัษัณ์ะ
ของกัาริปริะกัวัดริาคาเป็นหลักั	 ส่วันใหญ่จำะใช้ั่ร้ิปแบบกัาริให้
บริิกัาริงานจัำดหาเคร่ิ�องจัำกัริอุปกัริณ์์	 และกัาริก่ัอสร้ิางเท่านั�น	
ทั�งนี�บริิษััทฯ	มีนโยบายที�จำะตอบสนองควัามต้องกัาริของล้กัค้า
เป็นหลักั	และบริิหาริสัญญาเพ่�อกัาริส่งมอบผู้ลงานที�สมบ้ริณ์์

	 ธุุริกิัจำรัิบเหมาก่ัอสร้ิางเป็นงานที�ต้องตดิต่อและเข้าหา
ล้กัค้าโดยตริง	 สายงานกัาริตลาดและสายงานปฏิิบัติงาน
โคริงกัาริ	 เป็นผู้้้รัิบผิู้ดชั่อบและด้แลในกัาริพัฒนาควัามสัมพันธ์ุ
กัับกัลุ่มล้กัค้าเป้าหมาย	 และมุ่งขยายโอกัาสในกัาริเข้าร่ิวัม
ปริะม้ลโคริงกัาริต่างๆ	และพัฒนาโคริงกัาริลงทุน	บริิษััทฯ	 จึำง
กัำาหนดให้มีกัาริจัำดทำาแผู้นงานปริะจำำาปี	 ริวัมถึงกัำาหนดกัลยุทธ์ุ	
ทั�งนี�เพ่�อให้ใช้ั่เป็นเคริ่�องม่อในกัาริบริิหาริงาน	โดยมกีัาริตดิตาม
ข้อม้ลข่าวัสาริแผู้นกัาริลงทนุ	 หร่ิองานปริะม้ลของล้กัค้าอย่าง
สมำ�าเสมอ	 มีกัาริพัฒนาและปริบัปรุิงงานขึ�นทะเบยีนเป็นค่้ค้า
กัับล้กัค้ากัลุ่มเป้าหมายทั�งภาครัิฐและภาคเอกัชั่นอย่างต่อเน่�อง	
บริิษััทฯ	 ได้ขึ�นทะเบียนค่้ค้ากัับล้กัค้าสะสมริวัมทั�งสิ�น	 22	 ริาย	
โดยเป็นภาคเอกัชั่นทั�งหมด	ในปี	2564	บริิษััทฯ	ได้ขึ�นทะเบียนค่้
ค้ากัับล้กัค้าเอกัชั่นริายใหม่เพิ�มเติมอีกัจำำานวัน	2	ริาย	เพ่�อรัิกัษัา
และเพิ�มโอกัาสในกัาริปริะม้ลงานในส่วันของบริิษััท	 สหกัาริ
วิัศวักัริ	 จำำากััด	 (SKW)	 ได้ขึ�นทะเบียนค่้ค้ากัับล้กัค้าสะสมริวัม
ทั�งสิ�น	13	ริาย	แบ่งเป็นล้กัค้าภาครัิฐ	6	ริาย	และภาคเอกัชั่น	
7	 ริาย	 และในปี	 2564	 ได้ดำาเนินกัาริในเร่ิ�องกัาริต่อกัาริขึ�น
ทะเบียนของทุกัริาย	 เพ่�อรัิกัษัาโอกัาสในกัาริปริะม้ลรัิบงาน
กัับล้กัค้าต่อไป

ทั�งนี�สัดส่วันในกัาริให้บริิกัาริของกัลุ่มบริิษััทฯ	ในปี	2564	
ยังคงให้บริิกัาริเฉีพาะโคริงกัาริในปริะเทศไทย	 เน่�องจำากัมี
โคริงกัาริที�จำะต้องนำาส่งเจ้ำาของโคริงกัาริอย่้เต็มควัามสามาริถ
ในกัาริรัิบงานได้ในขณ์ะนี�

ข.	สภาพกัาริแข่งขัน

• สภาพกัาริแข่งขันของธุุริกิัจำก่ัอสร้ิางในปี	2564
	 ในปี	 2564	 ธุุริกิัจำก่ัอสร้ิางงานวัางริะบบท่อมีกัาริแนวั

โน้มชั่ะลอตัวัต่อเน่�อง	 จำากัภาวัะเศริษัฐกัจิำและกัาริแพร่ิริะบาด
ของโควัิด-19	 ทำาให้มีกัาริแข่งขันส้งขึ�น	 โดยเฉีพาะงานริะบบ
ท่อก๊ัาซีธุริริมชั่าต	ิสาเหตุจำากักัาริปริบัลดแผู้นกัาริลงทนุในธุุริกิัจำ
นำ�ามันและธุุริกิัจำท่อส่งก๊ัาซีธุริริมชั่าติของบริิษััท	 ปตท.	 จำำากััด	
(มหาชั่น)	 ผู้้้สำาริวัจำและผู้ลิตก๊ัาซีธุริริมชั่าติริายใหญ่	 ปริะกัอบ
กัับกัาริเข้ามาของค่้แข่งขนัจำากัต่างปริะเทศอกีัหลายริาย	 กัลุ่ม
บริิษััทฯ	 จึำงปริับตัวัโดยกัาริหันมาพัฒนาธุุริกิัจำก่ัอสร้ิางอ่�นๆ	
ทดแทน	เช่ั่น	กัาริก่ัอสร้ิางริะบบคลงัสินค้าอัจำฉีริิยะ	กัาริก่ัอสร้ิาง
ริะบบท่อร้ิอยสายไฟฟ้าใต้ดิน	กัาริก่ัอสร้ิางริะบบสาธุาริณ้์ปโภค
และกัลุ่มพลังงานทดแทน	เป็นต้น	เพ่�อเพิ�มริายได้ชั่ดเชั่ยให้กัับ
ริายได้ที�ลดลงจำากังานก่ัอสร้ิางริะบบท่อส่งก๊ัาซีธุริริมชั่าติ

	 ส่วันกัาริแข่งขนัของงานกัอ่สริา้งโริงงานอตุสาหกัริริม	
งานกั่อสริ้างโยธุา	 และริะบบสาธุาริณ้์ปโภคนั�น	 มีอุปสงค์
ขยายตัวัเพิ�มขึ�นจำากักัาริลงทุนเมกัะโปริเจำกัต์	 และนโยบาย
กัริะตุ้นเศริษัฐกัิจำของภาคริัฐ	 และแผู้นกัาริลงทุนในโคริงกัาริ
ขนาดกัลางและย่อยภายใต้งบปริะมาณ์ปริะจำำาปี	 แต่อัตริา
กัาริเติบโตตำ�ากัว่ัาปริะมาณ์กัาริส่งผู้ลให้กัาริลงทุนก่ัอสร้ิางภาค
เอกัชั่นชั่ะลอตัวัตามมา	 อีกัทั�งควัามสามาริถในกัาริทำากัำาไริ
จำากังานกั่อสริ้างยังมีแนวัโน้มลดลงต่อเน่�องซึี�งมาจำากัปัญหา
ขาดแคลนแริงงานทั�งด้านปริิมาณ์และคณุ์ภาพโดยเฉีพาะอยา่ง
ยิ�ง	 แริงงานที�มีทักัษัะควัามชั่ำานาญ	 ปริะกัอบกัับริาคานำ�ามัน	
และริาคาวััสดุก่ัอสร้ิางที�มีแนวัโน้มส้งขึ�น	กัลุ่มบริิษััทฯ	จึำงปรัิบ
ตัวัด้วัยกัาริใช้ั่นโยบายกัาริสริา้งควัามสมัพนัธุที์�ดีและ/หร่ิอเปน็	
Partner	กัับค่้ค้าต่างๆ	ทั�งผู้้้จัำดจำำาหน่ายวััสดุก่ัอสร้ิาง	และผู้้้รัิบ
เหมาช่ั่วัง	 ริวัมไปถึงบริิษััทค่้แข่งในธุุริกัิจำงานกั่อสร้ิางโริงงาน
อุตสาหกัริริม	และงานก่ัอสร้ิางโยธุา	เป็นต้น



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
(แบบ 56-1 One Report)

23

1 2 5 โคริงการิสำาคัญท่�ดำาเนินการิในปี 2564

• งานทางด้านอุตสาหกัริริมปิ็โตริเคมี 
1. บริิษััท ไทยออยล์ จำำากััด (มหาชั่น) ได้เริิ�มลงทุน

โคริงกัาริ CFP หรืิอ Clean Fuel Project มูลค่า 
1.5 แสนล้านบาท มาตั�งแต่ป็ี 2561 ซี่�งมีความ
กั้าวหน้าของงานมาเป็็นลำาดับ บริิษััทฯ ได้มี
โอกัาสรัิบงานบางส่วนจำากัผู้รัิบเหมาหลักัของ
โคริงกัาริดังกัล่าว ดังนี�
- Piping Spool Fabrication orks ขอบเขตของ

งานป็ริะกัอบด้วย งานตัดและเชืั่�อมเหล็กัตาม
แบบ ซ่ี�งมีป็ริิมาณงานโดยป็ริะมาณที� 300,000 
D  

- Civil and Structural orks ขอบเขตของงาน
ป็ริะกัอบด้วย งานก่ัอสร้ิางฐานริากัเพื�อริองรัิบ
กัาริติดตั�งงานเดินท่อ ถัืงเก็ับผลิตภัูณฑ์์ และ
ฐานที�ตั�งเครืิ�องจัำกัริอุป็กัริณ์ต่างๆ 

- Fabrication and Construction of New Storage 
Tanks ขอบเขตของงานป็ริะกัอบด้วย กัาริ
ก่ัอสร้ิางถัืงเก็ับผลิตภัูณฑ์์ (Storage Tanks) 
จำำานวน 15 ถัืง ซ่ี�งจำะตั�งอยู่ในพื�นที�เดิม ( rown 
Field) และพื�นที�ใหม่ (Green Field)

- DPE Pipe Line Package for New ang 
Phra Raw ater Line โคริงกัารินี� บริิษััทฯ เป็็น
ผู้รัิบสัญญาตริงจำากั บริิษััท ไทยออยล์ จำำากััด 
(มหาชั่น) ขอบเขตของงานป็ริะกัอบด้วย กัาริ
เดินท่อ DPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กัลาง 900 
มิลลิเมตริ ความยาวป็ริะมาณ 15 กิัโลเมตริ 
โดยใช้ั่วิธีุกัาริกัอ่สริา้งแบบขดุเป็ดิพื�นดนิ ดนัทอ่
ลอด ( DO) ดันท่อ (Pipe jacking) และเดินท่อ
เหนือพื�นดิน

2. งานเชืั่�อมป็ริะกัอบและติดตั�งถัืงเก็ับนำ�ามัน  ขนาด 
50,000 ตัน เส้นผ่าศูนย์กัลางขนาด 58.23 เมตริ 
ความสูง 24.38 เมตริ จำำานวนทั�งหมด 4 ถัืง ของ
บริิษััท แพนเอเชีั่ย สตอเริจำแอนด์เทอริ์มินัล 
จำำากััด จัำงหวัดเพชั่ริบุรีิ

3. งานเชืั่�อมป็ริะกัอบและติดตั�งถัืงเก็ับนำ�ามัน ขนาด 
10,000 ตัน 5,000 ตัน และ2,000 ตัน ของ
บริิษััท แพนสตอเริจำแอนด์เซีอร์ิวิส จำำากััด จัำงหวัด
ฉะเชิั่งเทริา
- ขนาด 10,000 ตัน เส้นผ่านศูนย์กัลางขนาด 

31.50 เมตริ ความสูง 18.0 เมตริ จำำานวน
ทั�งหมด 3 ถัืง

- ขนาด 5,000 ตัน เส้นผ่านศูนย์กัลางขนาด 26.2 
เมตริ ความสูง 14.75 เมตริ จำำานวนทั�งหมด 9 ถัืง

- ขนาด 2,000 ตัน เส้นผ่านศูนย์กัลางขนาด 13.3 
เมตริ ความสูง 23 เมตริ จำำานวนทั�งหมด 8 ถัืง

4. งานจ้ำางก่ัอสร้ิางโคริงกัาริริะบบบำาบัดนำ�าเสีย igh 
Total Dissolved Solids สำาหรัิบโริงแยกัก๊ัาซีฯ 
หน่วยที� 5 จำำานวน 1 งาน ของบริิษััท ป็ตท. จำำากััด 
(มหาชั่น)

5. งานก่ัอสร้ิางริะบบท่อส่งก๊ัาซีธุริริมชั่าติและสถืานี
วัดป็ริิมาตริและควบคุมความดันก๊ัาซีฯ ของบริิษััท 
บี.กัริิม เพาเวอร์ิ (อ่างทอง) 2 จำำากััด และ บริิษััท 
บี.กัริิม เพาเวอร์ิ (อ่างทอง) 3 จำำากััด

• งานทางด้านสาธุาริณูป็โภูคและงานก่ัอสร้ิางทั�วไป็
1. งานโคริงกัาริกั่อสริ้างบูริณะโคริงข่ายทางหลวง

เชืั่�อมโยงริะหวา่งภูาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย
บ้านไม้เสียบ - พัทลุง ของ สำานักัก่ัอสร้ิางทางที� 1 
กัริมทางหลวง ขอบเขตของงานป็ริะกัอบดว้ย งาน
ก่ัอสร้ิางถืนนปู็ยางแอสฟัลท์ ขนาด 4 เลน ริะยะ
ทางป็ริะมาณ 32 กัิโลเมตริ และมีสะพานความ
ยาว 50 เมตริ จำำานวน 2 สะพาน และสะพานความ
ยาว 15 เมตริ จำำานวน 1 สะพาน ซ่ี�งจำะมีริะยะ
เวลาก่ัอสร้ิางจำนถ่ืงส่งมอบโคริงกัาริในปี็ 2566 

2. งานโคริงกัาริกั่อสริ้างทางหลวงพิเศษัหมายเลข 
9 สายถืนนวงแหวนริอบนอกักัริุงเทพมหานคริ 
(ด้านตะวันตกั) ชั่่วงพริะป็ริะแดง - บางแค ของ 
สำานักักั่อสริ้างทางที� 1 กัริมทางหลวง ขอบเขต
ของงานป็ริะกัอบด้วย งานกั่อสริ้างถืนนป็ูยาง
แอสฟัลท์ ขนาด 6 เลน ริะยะทางป็ริะมาณ 6.5 
กิัโลเมตริ คาดวา่จำะสง่มอบโคริงกัาริไดใ้นป็ ี2565
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3. โคริงกัาริออกัแบบและกั่อสร้ิางศูนย์กัริะจำายสินค้า
ผลิตภูัณฑ์์หล่อลื�น ของ บริิษััท ป็ตท.นำ�ามันและ
กัาริค้าป็ลีกั จำำากััด (มหาชั่น) ขอบเขตของงาน
ป็ริะกัอบด้วย กัาริกั่อสริ้างอาคาริคลังสินค้าขนาด
พื�นที�ใช้ั่สอยป็ริะมาณ 14,500 ตาริางเมตริ ขนาด
ของอาคาริคลังสินค้า กัว้าง 85 เมตริ ยาว 126.50 
เมตริ สูง 46 เมตริ พร้ิอมติดตั�งริะบบเก็ับจ่ำายสินค้า
อัตโนมัติ โคริงกัารินี�เป็็นงานก่ัอสร้ิางคลังจัำดเก็ับ
สินค้าขนาดใหญ่ และร่ิวมดำาเนินงานกัับผู้ชั่ำานาญ
กัาริในกัาริออกัแบบและติดตั�งริะบบเก็ับจ่ำายสินค้า
อัตโนมัติ (Auto Motion orks Co., Ltd) 

4. โคริงกัาริก่ัอสร้ิางอาคาริผู้ป่็วยนอกั ผู้ป่็วยใน ห้อง
คลอด ห้องผ่าตัด และ ICU พื�นที�ใช้ั่สอยป็ริะมาณ 
28,176 ตาริางเมตริ โริงพยาบาลสมเด็จำพริะยุพริาชั่
ท่าบ่อ ตำาบลท่าบ่อ จัำงหวัดหนองคาย ตามแผนงาน
เดิมจำะมีกัาริส่งมอบโคริงกัาริในช่ั่วงป็ลายปี็ 2565

5. โคริงกัาริก่ัอสร้ิางทางหลวงหมายเลข 4 สาย 
บ.ตำาหนัง - แยกัโคกัเคียน ตอน 1 อำาเภูอ
คุริะบุรีิและอำาเภูอตะกัั�วป่็า จัำงหวัดพังงา ของกัริม
ทางหลวง ขอบเขตงานป็ริะกัอบด้วย งานก่ัอสร้ิาง
ถืนนโดยขยายทางจำากั 2 ช่ั่องจำริาจำริ เป็็น 4 ช่ั่อง
จำริาจำริ ริะยะทาง 10.50 กิัโลเมตริ และงานติดตั�ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง คาดว่าจำะส่งมอบโคริงกัาริได้ในปี็ 
2567

1 2 6 การิจัดหุ้าผู้ลิัตั้ภัณ ์หุ้ร่ิอบริิการิ

• วัตถุืดิบและวัสดุเพื�อใช้ั่ในกัาริก่ัอสร้ิาง
 ในกัริณีที�เป็็นวัสดุก่ัอสร้ิางทั�วไป็ เช่ั่น อิฐ ปู็น เหล็กั 

ลวดเชืั่�อม เป็็นต้น จำะจัำดซืี�อจำากัภูายในป็ริะเทศ โดย
ต้องมีกัาริตริวจำสอบริาคาและคุณภูาพของสินค้า
จำากัหลายตวัแทนจำำาหนา่ย ริวมไป็ถืง่กัาริตริวจำสอบ
ความนา่เชืั่�อถืือของบริิษััทผูจ้ำำาหน่ายเอง ซ่ี�งเป็น็ขั�น
ตอนของริะบบจัำดซืี�อจัำดจ้ำางของบริิษััทฯ โดยมีกัาริ
กัำาหนดหลักัเกัณฑ์์ในกัาริคัดเลือกัตัวแทนจำำาหน่าย 
และภูายหลังกัาริคัดเลือกัจำะมีกัาริติดตามผล เช่ั่น 
ตริวจำสอบคุณภูาพและความถูืกัต้องของสินค้า กัาริ
ยืนยันริาคา ริะยะเวลากัาริจัำดส่ง เป็็นต้น เพื�อให้
มั�นใจำว่าคุณภูาพของสินค้าและบริิกัาริที�บริิษััทฯ ได้
รัิบอยู่ภูายใตเ้งื�อนไข ขอ้ตกัลงที�เป็น็ไป็ตามที�สั�งซืี�อ 

 ส่วนกัริณีวัสดุก่ัอสริ้างที�มีคุณลักัษัณะเฉพาะ เช่ั่น 
ท่อ หรืิอ วาล์ว ที�ต้องมีกัาริกัำาหนดคุณสมบัติ
ให้เหมาะสมเฉพาะงาน คุณสมบัตินั�นจำะถูืกั
กัำาหนดโดยวิศวกัริผู้ออกัแบบ และ/หรืิอเจ้ำาของ
โคริงกัาริ บริิษััทฯอาจำมีความจำำาเป็็นต้องจัำดซืี�อ

จำากัต่างป็ริะเทศ ซ่ี�งอาจำอยู่ในรูิป็แบบของตัวแทน
จำำาหน่ายหรืิอผู้ผลิตเองโดยตริง โดยทั�วไป็แล้ว
เจ้ำาของโคริงกัาริจำะมีกัาริกัำาหนดริายละเอียด
ของวัสดุให้สามาริถืเลือกัได้จำากัหลายบริิษััท
ผู้จำำาหน่าย ทางบริิษััทฯ จำะคำาน่งถ่ืงมาตริฐานทาง
วิศวกัริริมที�เหมาะสมในกัารินำามาใช้ั่งาน ริวมไป็
ถ่ืงกัาริตริวจำสอบบริิกัาริของตัวแทนจำำาหน่ายหรืิอ
ผู้ผลิต ในแง่ของกัาริให้บริิกัาริทั�งก่ัอนและหลังกัาริ
ขาย หลังจำากัคัดเลือกัในเบื�องต้นตามหลักัเกัณฑ์์
ของกัาริจัำดซืี�อของบริิษััทฯ แล้วจ่ำงต่อริองและ
ยืนยันริาคาจำากัตัวแทนจำำาหน่ายหรืิอผู้ผลิตกั่อนที�
จำะออกัใบสั�งซืี�อไป็ยังผู้จัำดจำำาหน่ายที�คัดเลือกัแล้ว
ว่ามีความเหมาะสม ภูายหลงักัาริจำดัซืี�อและสง่มอบ
เสร็ิจำสิ�น บริิษััทฯ ยังติดตามคณุภูาพของสนิค้าหรืิอ
ผลิตภัูณฑ์์ดังกัล่าวอย่างต่อเนื�องเพื�อที�จำะสามาริถื
รัิบริองคุณภูาพของตวัสินค้าหรืิอผลิตภัูณฑ์์ ริวมไป็
ถ่ืงตัวแทนจำำาหน่ายหรืิอผู้ผลิตและเก็ับไว้เป็็นข้อมูล
สำาหรัิบป็ริะกัอบกัาริพิจำาริณาและคัดเลือกัตัวแทน
จำำาหน่ายและผู้ผลิตในครัิ�งต่อๆไป็

• เครืิ�องจัำกัริและอุป็กัริณ์
 ในส่วนของเคริื�องจำักัริและอุป็กัริณ์ ทางบริิษััทฯ 

มีนโยบายที�จำะมเีคริื�องจำกััริหลกััๆ และอปุ็กัริณ์เป็น็
ของตนเอง เพื�อใช้ั่ในกัาริดำาเนินงานก่ัอสร้ิางพื�น
ฐาน สำาหริับเคริื�องจำักัริและอุป็กัริณ์อื�นๆที�จำำาเป็็น
ต่องานกั่อสริ้าง ทางบริิษััทฯ จำะใช้ั่วิธีุกัาริเช่ั่าเพื�อ
นำามาใช้ั่ในแต่ละโคริงกัาริ นอกัจำากันี�ทางสหกัาริ
วิศวกัริ (S ) มเีคริื�องจำกััริและอปุ็กัริณ์สำาหริบังาน
โยธุา เช่ั่น ริถืบริริทุกั ริถืขุด หรืิอริถืแทริกัเตอร์ิ ซ่ี�ง
สามาริถืนำามาใช้ั่งานร่ิวมกััน ทำาให้บริิษััทฯ สามาริถื
ลดต้นทุนและค่าใช้ั่จ่ำายเกีั�ยวกัับเครืิ�องมือและ
อุป็กัริณ์ลงได้

• ผู้รัิบเหมาช่ั่วง
 ในกัาริจัำดจ้ำางผู้รัิบเหมาช่ั่วงสำาหรัิบงานบางส่วน 

บริิษััทฯ จำะพิจำาริณาจำากัศักัยภูาพของผู้รัิบเหมา
ช่ั่วงในแง่ของความน่าเชืั่�อถืือทางกัาริเงนิ ผลงานที�
ผ่านมาในอดีต ความพร้ิอมของบุคลากัริ ริวมถ่ืงไป็
ถ่ืงเครืิ�องมือและเครืิ�องจัำกัริว่ามีความเหมาะสมต่อ
ลักัษัณะงานหรืิอไม่ โดยบริิษััทฯ จำะมีนโยบาย ที�จำะ
กัำาหนดริายละเอยีดในกัาริจัำดจ้ำางช่ั่วงให้เหมือนหรืิอ
ใกัล้เคียงกัับที�บริิษััทฯ ทำากัับลูกัค้า ( ack-to-back) 
เช่ั่น ในเรืิ�องของกัาริส่งมอบ กัาริรัิบป็ริะกัันคุณภูาพ
งาน กัาริตริวจำรัิบงาน และกัาริรัิบป็ริะกัันผลงาน 
เป็็นต้น



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
(แบบ 56-1 One Report)
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1 2  ทรัิพย์สินท่�ใชื่�ในการิปริะกอบธุุริกิจ

ริายละเอียดป็ริากัฏิอยู่ใน “เอกัสาริแนบ 4 ทรัิพย์สินที�ใช้ั่ในกัาริป็ริะกัอบธุุริกิัจำ”

1 2  งานท่�ยังไม่ได�ส่งมอบ

โคริงกัาริที�ยังไม่ได้ส่งมอบของบริิษััทฯ บริิษััทย่อย และกิัจำกัาริร่ิวมค้า ที�มีมูลค่าตั�งแต่ร้ิอยละ 10 ข่�นไป็ของริายได้ริวมตาม
งบกัาริเงินริวมสำาหรัิบปี็สิ�นสุดวันที� 31 ธัุนวาคม 2564 มีริายละเอียดดังนี�

ช่ื่�อโคริงการิ ลัักษัณะงาน

ม้ลัค่างาน
ของ

บริิษััท  
(ลั�านบาท)

ม้ลัค่างาน
ท่�เหุ้ล่ัอโดย
ปริะมาณ 
(ลั�านบาท)

%ของงาน 
ท่�ยังไม่ได�
ส่งมอบ

ปีท่�คาด
ว่ัาจะ 

แลั�วัเสร็ิจ

บริิษััท ท่อาร์ิซ่ึ่ คอนสตั้รัิคชัื่�น จำากัด (มหุ้าชื่น)

1 โคริงกัาริก่ัอสร้ิางริะบบท่อส่งนำ�าดิบอ่างเก็ับนำ�า
คลองหลวง-ชั่ลบุรีิ

ก่ัอสร้ิางท่อส่งนำ�าและสถืานีสูบนำ�า 1,833 224.73 12.26 2565

2. Fabrication and Construction of New Storage 
Tanks 

สร้ิางถัืงเก็ับสำาริองนำ�ามันดิบ 503.86 229.10 45.47 2565

บริิษััท สหุ้การิวิัศวักริ จำากัด

1. โคริงกัาริก่ัอสร้ิางสะพานข้ามแยกั ณ ริะนอง ก่ัอสร้ิางสะพานข้ามแยกั และงานไฟฟ้า 1,524.37 659.44 43.26 2565

2. โคริงกัาริเป็ลี�ยนริะบบสายไฟฟ้าอากัาศเป็็นสาย
ไฟฟ้าใต้ดิน โคริงกัาริรัิชั่ดาภิูเษักั-อโศกั

เป็ลี�ยนริะบบสายไฟฟ้าอากัาศเป็็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 2,205.42 1,650.40 74.83 2565

3. โคริงกัาริก่ัอสร้ิางสายพัฒนาคูนำ�าริิมถืนนวิภูาวดีรัิงสิต 
ตอน 1 ช่ั่วง กัม.5 500.000- กัม.10 700.00

พัฒนาริะบบริะบายนำ�าบริิเวณคูนำ�าตามแนวถืนน
วิภูาวดีรัิงสิต ริวมงานไฟฟ้าและงานป็ริะป็า

699.95 291.15 41.60 2565

4. โคริงกัาริเป็ลี�ยนริะบบสายไฟฟ้าอากัาศเป็็นสาย
ไฟฟ้าใต้ดิน โคริงกัาริพริะริาม 4

เป็ลี�ยนริะบบสายไฟฟ้าอากัาศเป็็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 517.76 357.37 77.68 2565

5. โคริงกัาริก่ัอสร้ิางอาคาริรัิกัษัาพยาบาลผู้ป่็วย 
 โริงพยาบาลสมเด็จำพริะยุพริาชั่ท่าบ่อ

ก่ัอสร้ิางอาคาริขนาด 10 ชัั่�น 694.84 583.09 85.49 2566

6. โคริงกัาริบูริณะโคริงข่ายทางหลวงเชืั่�อมโยงริะหว่าง
ภูาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.ไม้เสียบ – พัทลุง

ก่ัอสร้ิาง บูริณะถืนนและงานไฟฟ้า 831.18 519.31 62.48 2566

7. โคริงกัาริก่ัอสร้ิางทางหลวงพิเศษัหมายเลข 9 
 สายวงแหวนริอบนอกักัรุิงเทพมหานคริ (ด้านตะวันตกั)

ก่ัอสร้ิางถืนน 480.36 379.05 78.91 2565

8. โคริงกัาริก่ัอสร้ิางทางหลวงหมายเลข 4
 สาย บ.ตำาหนัง – แยกัโคกัเคียน ตอน 1

ก่ัอสร้ิางถืนน 653.23 635.25 99.90 2567

กิจการิร่ิวัมค�าสหุ้ไ โดริ พัทยา

รัิบเหมาโคริงกัาริกั่อสริ้างริะบบริะบายนำ�าถืนนเลียบทาง
ริถืไฟฝั่�งตะวันออกั ริะยะที� 1 เขตเมืองพัทยา

ก่ัอสร้ิางริะบบริะบายนำ�า 580.37 320.22 56.69 2565

1 2  นโยบายการิลังทุนในบริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวัมแลัะการิร่ิวัมค�า

บริิษััทฯ มีนโยบายกัาริลงทุนในธุุริกิัจำที�เกืั�อหนุนและเอื�อป็ริะโยชั่น์ต่อกัาริทำาธุุริกิัจำของบริิษััทฯ และ/หรืิอเป็็นธุุริกิัจำซ่ี�งอยู่ใน
อุตสาหกัริริมที�มีแนวโน้มเจำริิญเติบโตโดยคำาน่งถ่ืงอัตริาผลตอบแทนที�ได้รัิบจำากักัาริลงทุนเป็็นสำาคัญ ทั�งนี� บริิษััทฯ อาจำจำะมีกัาริ
ร่ิวมมือกัับพันธุมิตริหรืิอนักัลงทุนริายอื�นในกัาริร่ิวมกัันทำาธุุริกิัจำ

บริิษััทฯ มีกัาริส่งตัวแทนเข้าบริิหาริร่ิวมกัับตัวแทนผู้ถืือหุ้นหลักัตามสัดส่วนกัาริถืือหุ้น และมีกัาริแบ่งหน้าที�รัิบผิดชั่อบอย่าง
ชัั่ดเจำน เพื�อร่ิวมในกัาริตัดสินใจำ และดำาเนินนโบบายของบริิษััทฯ นั�นๆ ริวมทั�งกัาริพิจำาริณาลงทุนจำะพิจำาริณาสัดส่วนกัาริลงทุน
และผลตอบแทนที�เหมาะสมเป็็นสำาคัญ

สำาหรัิบมูลค่าเงินลงทุนของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อยแสดงอยู่ในหมายเหตุป็ริะกัอบงบกัาริเงินข้อ 14-16



บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น)26

 คริ สริา กัาริ อหน อ กั มบริิษััท

บริิษััท	 ทีอาร์ิซีี	 คอนสตรัิคชัั่�น	 จำำากััด	 (มหาชั่น)	 (“บริิษััทฯ	 หร่ิอ	 TRC”)	 จัำดตั�งเม่�อวัันที�	 20	 พฤศจิำกัายน	 2541	 โดยกัลุ่ม
นายไพฑ้์ริย	์โกัสียรัิกัษ์ัวังศ์	เพ่�อปริะกัอบธุุริกิัจำบริิกัาริก่ัอสร้ิางและตดิตั�งริะบบวัศิวักัริริมในงานวัางริะบบทอ่แก่ับริิษััทในอตุสาหกัริริม
ปิโตริเคมี	 ต่อมาเม่�อวัันที�	 25	 เมษัายน	 2548	 บริิษััทฯ	 ได้แปริสภาพเป็นบริิษััทมหาชั่นจำำากััด	 และจำดทะเบียนหลักัทรัิพย์ใน
ตลาดหลักัทรัิพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	เม่�อวัันที�	22	ธัุนวัาคม	2548	โดยมีทุนจำดทะเบียนจำำานวัน	154.50	ล้านบาท	และทุนชั่ำาริะแล้วั	
151	ล้านบาท	หลังจำากันั�นบริิษััทฯ	ได้ย้ายหลักัทรัิพย์	TRC		เข้าซ่ี�อ-ขายในกัริะดานตลาดหลักัทรัิพย์แห่งปริะเทศไทย	(SET)	เม่�อ
วัันที�	23	เมษัายน	2556	ตลอดริะยะเวัลาดำาเนินธุุริกิัจำที�ผู่้านมา	บริิษััทฯ	ได้ขยายธุุริกิัจำจำากัเดิมที�เป็นเพียงผู้้้รัิบเหมาก่ัอสร้ิางออกั
ไปในธุรุิกิัจำที�เกีั�ยวัข้องอย่างต่อเน่�องจำนกัลายเป็นกัลุ่มบริิษััทที�ดำาเนินธุุริกิัจำในอุตสาหกัริริมต่างๆ

คริ สริา กัาริ อหน

บร� ั อาร คอนส รัค ัน กั มหา น

บร� ั อ บร� ั ร มการร มคา

บร� ั สหการ � กร กั

กิ การร มคา โ ร ั า

อาร อินเ สเมน ลิมิเ

อาร อินเ อรเน ันแนล ลิมิเ

บร� ั โอล เ คโนโล กั

บร� ั มหั กั

กิ การร มคา �โนเปค อาร

บร� ั เอสเอ ครอส ิงส กั

กิ การร มคา สหการอัน อรครา น

บร� ั อาร ู ิลิ กั

บร� ั แอ เอนเนอ โ ลู ัน กั

บร� ั แอ เอนเนอ โ ลู ัน ัน กั

บร� ั แอ โ ล ิงส เ นาม กั

บร� ั นา แอ กั
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ั มิู กั มหา น
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หมายเหตุ:	บริิษััทย่อย	2	แห่งที�สาธุาริณ์รัิฐสุลต่านโอมานและกิัจำกัาริร่ิวัมค้าแห่งหนึ�งอย่้ริะหว่ัางชั่ำาริะบัญชีั่	จึำงไม่แสดงในภาพโคริงสร้ิางกัลุ่มบริิษััท
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บริิษััท อ
1.	 บริิษััท	สหกัาริวิัศวักัริ	จำำากััด	(“SKW”)	จัำดตั�งเม่�อวัันที�	2	กุัมภาพันธ์ุ	2497	ในปี	2550	TRC		เข้าซ่ี�อหุ้นสามัญของ	SKW	จำากั

ผู้้้ถ่อหุ้นเดิม	เป็นผู้ลให้	TRC	ถ่อหุ้นในสัดส่วันร้ิอยละ	99.99	ปัจำจุำบัน	SKW	มีทุนจำดทะเบียนและทุนชั่ำาริะแล้วัจำำานวัน	500	
ล้านบาท	ดำาเนินธุุริกิัจำรัิบเหมาก่ัอสร้ิางด้านสาธุาริณ้์ปโภคพ่�นฐานและรัิบเหมาก่ัอสร้ิางทั�วัไป

2.	 TRC	International	Limited	(“TRC	Inter”)	จัำดตั�งบริิษััทที�ปริะเทศฮ่องกัง	เม่�อวัันที�	10	มกัริาคม	2551	TRC	ถ่อหุ้นทางอ้อม
ผู่้าน	TRC	 Invest	 ในสัดส่วันร้ิอยละ	100	ปัจำจุำบัน	TRC	 Inter	 มีทุนจำดทะเบียน	10,000	 เหรีิยญฮ่องกังและทุนชั่ำาริะแล้วั	
10	เหรีิยญฮ่องกัง	ดำาเนินธุุริกิัจำกัาริลงทุนในกิัจำกัาริอ่�น

3.	 TRC	Investment	Limited	(“TRC	Invest”)	จัำดตั�งบริิษััทที�ปริะเทศมอริิเชีั่ยส	เม่�อวัันที�	2	เมษัายน	2551	TRC	ถ่อหุ้นในสัดส่วัน
ร้ิอยละ	100	ปัจำจุำบัน	TRC	Invest	มีทุนจำดทะเบียนและทุนชั่ำาริะแล้วั	1	เหรีิยญสหรัิฐฯ	ดำาเนินธุุริกิัจำกัาริลงทุนในกิัจำกัาริอ่�น

4.	 บริิษััท	โอลีฟ	เทคโนโลยี	จำำากััด	(“OLIVE”)	จัำดตั�งเม่�อวัันที�	9	มีนาคม	2563	TRC	ถ่อหุ้นในสัดส่วันร้ิอยละ	49.97	ผู้้้บริิหาริ	
TRC	ถ่อหุ้นในสัดส่วันร้ิอยละ	0.03	และ	บริิษััท	เอ็กัซ์ีเซ้ีนส์	อินฟอร์ิเมชัั่�น	เซีอร์ิวิัส	จำำากััด	ถ่อหุ้นในสัดส่วันร้ิอยละ	50	ปัจำจุำบัน	
OLIVE	มีทุนจำดทะเบียน	10	ล้านบาทและทุนชั่ำาริะแล้วั	3.10	ล้านบาท	ดำาเนินธุุริกิัจำให้บริิกัาริวิัจัำยพัฒนาริะบบตริวัจำสอบ	
ควับคุม	วิัเคริาะห์	ตลอดจำนบริิกัาริจัำดกัาริปริะมวัลผู้ลข้อม้ลขนาดใหญ่	(Big	Data)

5.	 บริิษััท	มหัท	จำำากััด	(“MAHAT”)	จัำดตั�งเม่�อวัันที�	23	พฤศจิำกัายน	2563	TRC	ถ่อหุ้นทางอ้อมผู่้าน	OLIVE	ในสัดส่วันร้ิอยละ	
59.98	ผู้้้บริิหาริ	TRC	ถ่อหุ้นในสัดส่วันร้ิอยละ	0.02	และ	บริิษััท	วิัวิัธุสาริ	จำำากััด	ถ่อหุ้นในสัดส่วันร้ิอยละ	39.99	ปัจำจุำบัน	
MAHAT	มีทุนจำดทะเบียนและทุนชั่ำาริะแล้วั	1	ล้านบาท	ดำาเนินธุุริกิัจำผู้ลิต	จำำาหน่าย	ให้บริิกัาริด้านกัาริบริิหาริจัำดกัาริเทคโนโลยี
สาริสนเทศ	กัาริพัฒนาแพลตฟอร์ิม

6.	 กิัจำกัาริร่ิวัมค้า	สหไฮโดริ	พัทยา	 (“SAHAHYDRO	PATTAYA”)	ปริะกัอบด้วัย	SKW	 (บริิษััทย่อย)	บริิษััท	ไฮโดริเท็ค	จำำากััด	
(มหาชั่น)	และ	ห้างหุ้นส่วันจำำากััด	สามปริะสิทธิุ�	เข้าร่ิวัมทำาสัญญาร่ิวัมค้า		เม่�อวัันที�	29	เมษัายน	2563	โดยมีสัดส่วันกัาริ
ลงทุนร้ิอยละ	50	ร้ิอยละ	20	และร้ิอยละ	30	ตามลำาดับ	เพ่�อรัิบเหมาโคริงกัาริก่ัอสร้ิางริะบบริะบายนำ�าถนนเลียบทางริถไฟ
ฝัึ�งตะวัันออกั	ริะยะที�	1	เขตเม่องพัทยา	จัำงหวััดชั่ลบุรีิ

บริิษััทริ ม
1.	 บริิษััท	อาเซีียนโปแตชั่ชัั่ยภ้มิ	จำำากััด	(มหาชั่น)	(“APOT”)	จัำดตั�งเม่�อปี	2534	TRC	ถ่อหุ้นทางอ้อมในสัดส่วันร้ิอยละ	25.13	

ผู่้านบริิษััทย่อย	TRC	Invest	และ	TRC	Inter	ซึี�งถ่อหุ้นในสัดส่วันร้ิอยละ	22.46		และ	2.67	ตามลำาดับ	โดยร่ิวัมลงทุนกัับ
กัริะทริวังกัาริคลัง	ซึี�งถ่อหุ้นในสัดส่วันร้ิอยละ	20	และกัลุ่มผู้้้ถ่อหุ้นอ่�นๆ	ในสัดส่วันร้ิอยละ	54.87	มีทุนจำดทะเบียน	29,472.04	
ล้านบาท	ทุนชั่ำาริะแล้วั		2,805.80	ล้านบาท	ดำาเนินธุุริกิัจำเหม่องแร่ิโพแทชั่	(ยังไม่ดำาเนินงานเชิั่งพาณิ์ชั่ย์)
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กัาริริ มคา
1.	 กิัจำกัาริร่ิวัมค้า	ซิีโนเปค-ทีอาร์ิซีี	(“SINOPEC-TRC”)	ปริะกัอบด้วัย	TRC	และ	บริิษััท	ซิีโนเปค	อินเตอร์ิเนชัั่�นแนล	ปิโตริเลียม	

เซีอร์ิวิัส	 คอร์ิปอเริชัั่�น	 (จีำน)	 ทำาสัญญาร่ิวัมค้า	 เม่�อวัันที�	 20	พฤศจิำกัายน	 2556	 โดยมีสัดส่วันกัาริลงทุนร้ิอยละ	 30	 และ
ร้ิอยละ	70	ตามลำาดับ	เพ่�อรัิบเหมางาน	EPC	for	Provincial	Gas	Transmission	Pipeline	Project	to	Nakorn	Ratchasima

2.	 บริิษััท	 เอสเอชั่	 คริอสซิี�งส์	 จำำากััด	 (“SHC”)	 จำัดตั�งเม่�อวัันที�	 17	 พฤศจำิกัายน	 2560	 TRC	 ถ่อหุ้นทางอ้อมผู้่าน	 SKW	 
ในสัดส่วันร้ิอยละ	51	และบริิษััท	หัวัหยวัน	อินโนเวัทีฟ	ดีเวัลลอปเม้นท์	จำำากััด	(ฮ่องกัง)	ถ่อหุ้นในสัดส่วันร้ิอยละ	49	ปัจำจุำบัน	
SHC	 มีทุนจำดทะเบียนและทุนชั่ำาริะแล้วั	 40	 ล้านบาท	 ดำาเนินธุุริกิัจำรัิบเหมาก่ัอสร้ิางวัางท่อร้ิอยสายไฟฟ้าใต้ดิน	 งานดัน
ท่อลอดและงานขุดเจำาะอุโมงค์

3.	 บริิษััท	แอท	เอนเนอจีำ	โซีล้ชัั่�น	จำำากััด	(“AT”)	จัำดตั�งเม่�อวัันที�	14	สิงหาคม	2562	TRC	ถ่อหุ้นในสัดส่วันร้ิอยละ	49.97	ผู้้้บริิหาริ	
TRC	ถ่อหุ้นในสัดส่วันร้ิอยละ	0.03	และบริิษััท	เอเชีั่ย	กัรีิน	เอนเนอจีำ	จำำากััด	(มหาชั่น)	ถ่อหุ้นในสัดส่วันร้ิอยละ	50	ปัจำจุำบัน	
AT	 มีทุนจำดทะเบียนและทุนชั่ำาริะแล้วั	 200	 ล้านบาท	 ดำาเนินธุุริกิัจำจัำดหาและให้บริิกัาริด้านสาธุาริณ้์ปโภคให้แก่ัโริงงาน
อุตสาหกัริริม	และธุุริกิัจำโริงไฟฟ้า

4.	 บริิษััท	แอท	เอนเนอจีำ	โซีล้ชัั่�น	วััน	จำำากััด	(“AT	One”)	จัำดตั�งเม่�อวัันที�	19	กุัมภาพันธ์ุ	2563	TRC	ถ่อหุ้นทางอ้อมผู่้าน	AT	
ในสัดส่วันร้ิอยละ	49	มีทุนจำดทะเบียน	10	ล้านบาท	ดำาเนินธุุริกิัจำโริงไฟฟ้า	เพ่�อผู้ลิตและจำำาหน่ายไฟฟ้าให้กัับหน่วัยงานรัิฐ
และเอกัชั่น

5.	 บริิษััท	แอท	โฮลดิ�งส์	เวีัยดนาม	จำำากััด	(“AT	Holding”)	จัำดตั�งเม่�อวัันที�	19	กุัมภาพันธ์ุ	2563	TRC	ถ่อหุ้นทางอ้อมผู่้าน	AT	
ในสัดส่วันร้ิอยละ	99.97	ผู้้้บริิหาริ	TRC	ถ่อหุ้นในสัดส่วันร้ิอยละ	0.01	มีทุนจำดทะเบียน	1	ล้านบาท	ดำาเนินกิัจำกัาริลงทุน
และเข้าถ่อหุ้นไม่ว่ัาด้วัยวิัธีุกัาริใดๆ	ในนิติบุคคลอ่�นทั�งในปริะเทศ

6.	 บริิษััท	วีันา	แอท	จำำากััด	จำดทะเบียนจัำดตั�งขึ�นที�ปริะเทศเวีัยดนาม	เม่�อวัันที�	25	พฤศจิำกัายน	2563	TRC	ถ่อหุ้นทางอ้อม
ผู่้าน	AT	Holding	ในสัดส่วันร้ิอยละ	100	มีทุนจำดทะเบียน	0.31	ล้านดอลลาห์สหรัิฐ	ดำาเนินกิัจำกัาริลงทุนและเข้าถ่อหุ้นไม่
ว่ัาด้วัยวิัธีุกัาริใดๆ	ในนิติบุคคลอ่�นทั�งในปริะเทศ

7.	 กิัจำกัาริร่ิวัมค้า	สหกัาริอันเดอร์ิกัริาวัน์	 (“SAHAKARN	UNDERGROUND”)	ปริะกัอบด้วัย	SKW	(บริิษััทย่อย)	และ	บริิษััท	
อันเดอร์ิกัริาวัน์	คอนสตรัิคชัั่�น	สเปเชีั่ยลลิสท์	จำำากััด	ทำาสัญญาร่ิวัมค้า	เม่�อวัันที�	20	เมษัายน	2563	โดยมีสัดส่วันกัาริลงทุน
ร้ิอยละ	50		และร้ิอยละ	50	ตามลำาดับ	เพ่�อรัิบเหมาก่ัอสร้ิางบ่อพักัและท่อร้ิอยสายไฟฟ้าใต้ดิน

8.	 บริิษััท	ทีอาร์ิซีี	ย้ทิลิตี�	จำำากััด	(“TRC-UT”)	จัำดตั�งเม่�อวัันที�	20	มิถุนายน	2560	TRC	ถ่อหุ้นในสัดส่วันร้ิอยละ	49.97	ผู้้้บริิหาริ	
TRC	ถ่อหุ้นในสัดส่วันร้ิอยละ	0.03	 ปัจำจุำบัน	TRC-UT	 มีทุนจำดทะเบียน	50	 ล้านบาทและทุนชั่ำาริะแล้วั	13.25	 ล้านบาท	
ดำาเนินธุุริกิัจำผู้ลิตและจำำาหน่ายนำ�าปริะปา
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ข�อม้ลัของนิติั้บุคคลัท่�ลังทุนตัั้�งแต่ั้ริ�อยลัะ 10 ข้�นไป

• การิลังทุนในบริิษััทย่อย

ช่ื่�อแลัะท่�อย่้บริิษััท เลัขทะเบ่ยน ปริะเภทธุุริกิจ
ทุนจด

ทะเบ่ยน 
(บาท)

ทุนชื่ำาริะ
แลั�วั(บาท)

จำานวันหุุ้�น
ท่�จำาหุ้น่าย
แลั�วั (หุุ้�น)

ม้ลัค่าหุุ้�น 
(บาท/หุุ้�น)

สัดส่วันการิถ่ือ
หุุ้�น (%)

บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด
8 ซีอยสุขาภิูบาล 5 ซีอย 32 แขวงท่าแร้ิง 
เขตบางเขน กัรุิงเทพมหานคริ 10220 
โทริศัพท์ : 0-2022-7777 
โทริสาริ  : 0-2022-7788

0105497000257 รัิบเหมาก่ัอสร้ิางงาน
สาธุาริณูป็โภูคพื�นฐาน
และงานก่ัอสร้ิางทั�วไป็

500,000,000 500,000,000 50,000,0000 10 99.99

TRC Investment Limited
10th Floor, Standard Chartered Tower, 
19 Cybercity, Ebene, Republic of Mauritius

079207 C1/G L
(จำดทะเบียนที�
ป็ริะเทศมอริิเชั่ส)

ลงทุนในกิัจำกัาริอื�น 1 เหรีิยญ
สหรัิฐฯ

1 เหรีิยญ
สหรัิฐฯ

1 1 เหรีิยญ
สหรัิฐฯ/

หุ้น

100.00

TRC International Limited
Room 2101, ong ong Trade Centre,  
161-7 Des Voeux Road, Central, ong ong

1202588
(จำดทะเบียนที�
ป็ริะเทศฮ่องกัง)

ลงทุนในกิัจำกัาริอื�น 10,000 
เหรีิยญ
ฮ่องกัง

10,000 
เหรีิยญ
ฮ่องกัง

1 10 เหรีิยญ
ฮ่องกัง/

หุ้น

100.00 
(ถืือหุ้นผ่าน 

TRC Investment 
Limited)

TRC Middle East LLC*
Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, 
uilding No. 19, Plot No. 105, Muscat,  

Sultanate of Oman, P.O. ox 659, 
Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116

1070009 
(จำดทะเบียนที�
ป็ริะเทศโอมาน)

บริิกัาริงานวิศวกัริริม
ก่ัอสร้ิาง

150,000 
โอมานเรีิยล

150,000 
โอมานเรีิยล

150,000 1 
โอมาน

เรีิยล/หุ้น

70.00
 (ถืือหุ้นผ่าน TRC 

International 
Limited)

TRC Engineering LLC*
Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, 
uilding No. 19, Plot No. 105, Muscat,

Sultanate of Oman, P.O. ox 659, 
Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116

1108601
(จำดทะเบียนที�
ป็ริะเทศโอมาน)

บริิกัาริงานวิศวกัริริม
ก่ัอสร้ิาง

250,000
โอมานเรีิยล

250,000
โอมานเรีิยล

250,000 1 
โอมาน

เรีิยล/หุ้น

70.00
(ถืือหุ้นผ่าน TRC 

International 
Limited)

กิัจำกัาริร่ิวมค้า ไฮโดริเท็ค สหกัาริ* ป็ริะกัอบด้วย 
บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด และ 
บริิษััท ไฮโดริเท็ค จำำากััด (มหาชั่น) 
1 อาคาริทีพีแอนด์ที ชัั่�น 14 ซีอยวิภูาวดีรัิงสิต 19 
แขวงจำตุจัำกัริ เขตจำตุจัำกัริ กัรุิงเทพมหานคริ 10900 
โทริศัพท์ : 0-2936-1661-2
โทริสาริ  : 0-2936-1669

0993000342674
(เลขป็ริะจำำาตัวผู้
เสียภูาษีัอากัริ)

รัิบเหมาก่ัอสร้ิาง
โคริงกัาริป็รัิบป็รุิงขยาย
กัาริป็ริะป็าส่วนภููมิภูาค 
สาขาเกัาะสมุย อำาเภูอ
เกัาะสมุย จัำงหวัด
สุริาษัฎร์ิธุานี

บริิษััท สหกัาริ
วิศวกัริ จำำากััด

ลงทุน
ร้ิอยละ 49

บริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี จำำากััด
8 ซีอยสุขาภิูบาล 5 ซีอย 32 แขวงท่าแร้ิง 
เขตบางเขน กัรุิงเทพมหานคริ 10220
โทริศัพท์ : 0-2022-7777

0105563043435 บริิกัาริวิจัำยพัฒนาริะบบ
ตริวจำสอบ ควบคุม 
วิเคริาะห์ ตลอดจำน
บริิกัาริจัำดกัาริป็ริะมวล
ผลข้อมูลขนาดใหญ่ 
( ig Data)

10,000,000 3,100,000 100,000 100 49.97

บริิษััท มหัท จำำากััด
8 ซีอยสุขาภิูบาล 5 ซีอย 32 แขวงท่าแร้ิง 
เขตบางเขน กัรุิงเทพมหานคริ 10220
โทริศัพท์ : 0-2022-7777

0105563170399 ผลิต จำำาหน่าย ให้
บริิกัาริด้านกัาริบริิหาริ
จัำดกัาริทางเทคโนโลยี
สาริสนเทศ กัาริพัฒนา
แพลตฟอร์ิม

1,000,000 1,000,000 10,000 100 59.98 
(ถืือหุ้นผ่าน 
บริิษััท โอลีฟ 

เทคโนโลยี จำำากััด)

กิัจำกัาริร่ิวมค้า สหไฮโดริ พัทยา ป็ริะกัอบด้วย 
บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด 
บริิษััท ไฮโดริเท็ค จำำากััด (มหาชั่น) และ 
ห้างหุ้นส่วนจำำากััด สามป็ริะสิทธิุ�
8 ซีอยสุขาภิูบาล 5 ซีอย 32 แขวงท่าแร้ิง 
เขตบางเขน กัรุิงเทพมหานคริ 10220
โทริศัพท์ : 0-2022-7777
โทริสาริ  : 0-2022-7755

0993000441923
(เลขป็ริะจำำาตัวผู้
เสียภูาษีัอากัริ)

รัิบเหมาก่ัอสร้ิาง
โคริงกัาริริะบบริะบาย
นำ�าถืนนเลียบทางริถืไฟ
ฝั่�งตะวันออกั ริะยะที� 1 
เขตเมืองพัทยา 
จัำงหวัดชั่ลบุรีิ

บริิษััท สหกัาริ
วิศวกัริ จำำากััด

ลงทุน
ร้ิอยละ 50

หมายเหตุ * อยู่ในริะหว่างกัาริชั่ำาริะบัญชีั่
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• การิลังทุนในบริิษััทร่ิวัม

ช่ื่�อแลัะท่�อย่้บริิษััท เลัขทะเบ่ยน
ปริะเภท
ธุุริกิจ

ทุนจดทะเบ่ยน 
(บาท)

ทุนชื่ำาริะแลั�วั
(บาท)

จำานวันหุุ้�นท่�
จำาหุ้น่ายแลั�วั 

(หุุ้�น)

ม้ลัค่าหุุ้�น 
(บาท/หุุ้�น)

สัดส่วันการิถ่ือหุุ้�น (%)

บริิษััท อาเซีียนโป็แตชั่ชัั่ยภููมิ จำำากััด (มหาชั่น)
8 อาคาริทีอาร์ิซีี ชัั่�น 5 ซีอยสุขาภิูบาล 5 
ซีอย 32 แขวงท่าแร้ิง เขตบางเขน 
กัรุิงเทพมหานคริ 10220
โทริศัพท์ : 0-2001-7733
โทริสาริ  : 0-2001-7739

0107547000478 ทำาเหมืองแร่ิ
โพแทชั่

29,472,035,900 2,805,797,300 28,057,973 100 25.13 
(22.46 ถืือหุ้นผ่าน TRC 

Investment Limited 
และ 2.67 ถืือผ่าน TRC 
International Limited)

• การิลังทุนในการิร่ิวัมค�า

ช่ื่�อแลัะท่�อย่้บริิษััท เลัขทะเบ่ยน ปริะเภทธุุริกิจ
ทุนจด

ทะเบ่ยน 
(บาท)

ทุนชื่ำาริะ
แลั�วั(บาท)

จำานวันหุุ้�นท่�
จำาหุ้น่ายแลั�วั 

(หุุ้�น)

ม้ลัค่าหุุ้�น 
(บาท/หุุ้�น)

สัดส่วันลังทุน 
(%)

กิัจำกัาริร่ิวมค้า ซิีโนเป็ค-ทีอาร์ิซีี ป็ริะกัอบด้วย 
บริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น) 
และ บริิษััท ซิีโนเป็ค อินเตอร์ิเนชัั่�นแนล 
ปิ็โตริเลียม เซีอร์ิวิส คอร์ิป็อเริชัั่�น 
8 ซีอยสุขาภิูบาล 5 ซีอย 32 
แขวงท่าแร้ิง เขตบางเขน
กัรุิงเทพมหานคริ
โทริศัพท์ : 0-2022-7777
โทริสาริ  : 0-2022-7788

0993000315961
(เลขป็ริะจำำาตัว
ผู้เสียภูาษีัอากัริ)

EPC for Provincial 
Gas Transmission 
Pipeline Project to 
Nakorn Ratchasima
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บริิษััท เอสเอชั่ คริอสซิี�งส์ จำำากััด
8 ซีอยสุขาภิูบาล 5 ซีอย 32 แขวงท่าแร้ิง 
เขตบางเขน กัรุิงเทพมหานคริ 10220
โทริศัพท์ : 0-2022 7777
โทริสาริ  : 0-2022 7788

0105560194041 รัิบเหมาก่ัอสร้ิางวาง
ท่อร้ิอยสายไฟฟ้า
ใต้ดิน งานดันท่อลอด 
และงานขุดเจำาะอุโมงค์

40,000,000 40,000,000 400,000 100 51 
(ถืือหุ้นผ่าน 

บริิษััท สหกัาริ
วิศวกัริ จำำากััด)

บริิษััท แอท เอนเนอจีำ โซีลูชัั่�น จำำากััด
8 ซีอยสุขาภิูบาล 5 ซีอย 32 แขวงท่าแร้ิง 
เขตบางเขน กัรุิงเทพมหานคริ 10220
โทริศัพท์ : 0-2022 7777
โทริสาริ  : 0-2022 7755

0105562139846 จัำดหาและให้บริิกัาริ
ด้านสาธุาริณูป็โภูค
ให้แก่ัโริงงาน
อุตสาหกัริริมทั�วไป็ 
และธุุริกิัจำโริงไฟฟ้า

200,000,000 200,000,000 2,000,000 100 49.97

บริิษััท แอท เอนเนอจีำ วัน จำำากััด
8 ซีอยสุขาภิูบาล 5 ซีอย 32 แขวงท่าแร้ิง 
เขตบางเขน กัรุิงเทพมหานคริ 10220
โทริศัพท์ : 0-2022 7777
โทริสาริ  : 0-2022 7755

0105563030902 ธุุริกิัจำโริงไฟฟ้า เพื�อ
ผลิตและจำำาหน่าย
ไฟฟ้าให้กัับหน่วยงาน
รัิฐและเอกัชั่น

10,000,000 10,000,000 100,000 100 49
(ถืือหุ้นผ่าน 

บริิษััท แอท เอน
เนอจีำ โซีลูชัั่�น 

จำำากััด)

บริิษััท แอท โฮลดิ�งส์ เวียดนาม จำำากััด
8 ซีอยสุขาภิูบาล 5 ซีอย 32 แขวงท่าแร้ิง 
เขตบางเขน กัรุิงเทพมหานคริ 10220
โทริศัพท์ : 0-2022 7777
โทริสาริ  : 0-2022 7755

0105563030953 ป็ริะกัอบกิัจำกัาริลงทุน
และเข้าถืือหุ้นไม่ว่า
ด้วยวิธีุกัาริใดๆ ใน
นิติบุคคลอื�นทั�งใน
ป็ริะเทศและต่าง
ป็ริะเทศ

1,000,000 1,000,000 10,000 100 99.97
(ถืือหุ้นผ่าน 

บริิษััท แอท เอน
เนอจีำ โซีลูชัั่�น 

จำำากััด)

บริิษััท วีนา แอท จำำากััด
No. L17-11, Floor 17, 
Vincom Center uilding, 
No. 72, Le Thanh Ton Street, 
en Nghe ard, District 1, 
o Chi Minh City, Vietnam

0316626604
(จำดทะเบียน
ที�ป็ริะเทศ
เวียดนาม)

ป็ริะกัอบกิัจำกัาริลงทุน
และเข้าถืือหุ้นไม่ว่า
ด้วยวิธีุกัาริใดๆ ใน
นิติบุคคลอื�นทั�งใน
ป็ริะเทศและต่าง
ป็ริะเทศ

312,500 
USD

312,500 
USD

(เป็็นกัาริลงทุน
ทั�งหมด จ่ำงไม่มี
หุ้น และมูลค่า

หุ้น)

(เป็็นกัาริลงทุน
ทั�งหมด จ่ำงไม่มี
หุ้น และมูลค่า

หุ้น)

100
(ลงทุนผ่าน 
บริิษััท แอท 

โฮลดิ�งส์ 
เวียดนาม จำำากััด)
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ช่อและท่ีอยูบริ ัท เลขทะเบียน ประเภท ุรกิจ
ทุนจด

ทะเบียน 
บาท

ทุนชาระ
แลว บาท

จานวนหุนท่ี
จาหนายแลว 

หุน

มูลคาหุน 
บาท หุน

สัดสวนลงทุน 

กิัจำกัาริร่ิวัมค้า	สหกัาริอันเดอร์ิกัริาวัน์	
ปริะกัอบด้วัย	บริิษััท	สหกัาริวิัศวักัริ	จำำากััด	
และ	บริิษััท	อันเดอร์ิกัริาวัน์	คอนสตรัิคชัั่�น	
สเปเชีั่ยลลิสท์	จำำากััด	
8	ซีอยสุขาภิบาล	5	ซีอย	32	แขวังท่าแร้ิง	
เขตบางเขน	กัรุิงเทพมหานคริ	10220
โทริศัพท์	:	0-2022	7777
โทริสาริ		:	0-2022	7755

0093000430859
(เลขปริะจำำาตัวัผู้้้
เสียภาษีัอากัริ)

รัิบเหมาก่ัอสร้ิางบ่อพักั
และท่อร้ิอยสายไฟฟ้า
ใต้ดิน

บริิษััท	สหกัาริ
วิัศวักัริ	จำำากััด	

ลงทุน	 
ร้ิอยละ	50

บริิษััท	ทีอาร์ิซีี	ย้ทิลิตี�	จำำากััด
8	ซีอยสุขาภิบาล	5	ซีอย	32	แขวังท่าแร้ิง	
เขตบางเขน	กัรุิงเทพมหานคริ	10220
โทริศัพท์	:	0-2022-7777
โทริสาริ		:	0-2022-7788

0105560100101 ผู้ลิตและจำำาหน่าย
นำ�าปริะปา

50,000,000 13,250,000 50,000 100 49.97

 อม ห ักัทรัิ ์ อหน

จำำานวันทุนจำดทะเบียนและทุนชั่ำาริะแล้วั

ณ์	 วัันที�	 31	 ธัุนวัาคม	 2564	 บริิษััท	 ทีอาร์ิซีี	 คอนสตรัิคชัั่�น	 จำำากััด	 (มหาชั่น)	 มีทุนจำดทะเบียนที�ออกัและเรีิยกัชั่ำาริะแล้วั	
1,198,393,354.75	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	9,587,146,838	หุ้น	ม้ลค่าหุ้นที�ตริาไว้ัหุ้นละ	0.125	บาท

ผู้้้ถ่อหุ้น

ณ์	วัันที�	31	ธัุนวัาคม	2564	บริิษััทฯ	มีโคริงสร้ิางกัาริถ่อหุ้น	ดังนี�

จานวนราย จานวนหุนสามัญ สัดสวนการ อหุน

ผู้้้ถ่อหุ้นสัญชั่าติไทย 14,331 8,454,335,845 88.18%

ผู้้้ถ่อหุ้นสัญชั่าติต่างด้าวั 12 1,132,810,993 11.82%

ริวัม 14,343 9,587,146,838 100.00%
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ริายช่ั่�อผู้้้ถ่อหุ้นริายใหญ่	10	อันดับ

ลาดับท่ี รายช่อ จานวนหุน สัดสวนการ อหุน

1. กัลุ่มนางไพจิำตริ	รัิตนานนท์ 2,747,711,285 28.660%

1.1	 นางไพจิำตริ	รัิตนานนท์ 34,913,971 0.364%
1.2	 บริิษััท	เคพีเค	1999	จำำากััด	(1) 2,712,797,314 28.296%

2. UBS	AG	SINGAPORE	BRANCH 465,449,533 4.855%

3. SMPR	Holding	Pte.	Ltd.(2) 348,434,992 3.634%

4. บริิษััท	ไทยเอ็นวีัดีอาร์ิ	จำำากััด 298,912,329 3.118%

5. นายแสงชัั่ย	วัสุนธุริา 218,809,020 2.282%

6. UBS	AG	LONDON	BRANCH 177,150,697 1.848%

7. กัลุ่มลี�สกุัล 151,226,103 1.578%

7.1	 นายสมัย	ลี�สกุัล 117,631,494 1.227%
7.2	 นายภาสิต	ลี�สกุัล 10,919,998 0.114%
7.3	 นางสาวัภาวิัตา	ลี�สกุัล 17,645,411 0.184%
7.4	 นางสาวัภาสิตา	ลี�สกุัล 5,029,200 0.053%

8. นายบุญธุริริม	ไกัริวััฒนพงศ์ 132,416,665 1.381%

9. นายเจำนวิัทย์	สมบัติเจำริิญวังศ์ 118,989,628 1.241%

10. นายทวีัศักัดิ�	วีัริะปริะเสริิฐ 99,000,000 1.033%

ริวัม 4,758,100,252 49.630%

หมายเหตุ:	 (1)	 บริิษััท	เคพีเค	1999	จำำากััด	ปริะกัอบธุุริกิัจำกัาริเช่ั่าและกัาริดำาเนินกัาริเกีั�ยวักัับอสังหาริิมทรัิพย์		โดยมีนางไพจิำตริ	รัิตนานนท์	ปริะธุานกัริริมกัาริ	ถ่อหุ้นร้ิอยละ	50.50
	 	 	 (2)	 Ultimate	Shareholder	ของ	SMPR	Holding	Pte.	Ltd.	ค่อ	SP	International	Group	Limited	(ถ่อหุ้น	SMPR	Holding	Pte.	Ltd.	ร้ิอยละ	100)
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 น บา กัาริจำา ิน น

1 5 1 นโยบายการิจ่ายเงินปนผู้ลัของบริิษััท

บริิษััทฯ มีนโยบายกัาริจ่ำายเงินปั็นผลในอัตริาป็ริะมาณร้ิอยละ 40 ของกัำาไริสุทธิุหลังหักัภูาษีัและทุนสำาริองตามที�กัฎหมาย 
อย่างไริก็ัตาม กัาริกัาริจำ่ายเงินปั็นผลดังกัล่าวอาจำมีกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงได้ โดยข่�นอยู่กัับแผนกัาริลงทุน ความจำำาเป็็น และความ
เหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภูายใต้เงื�อนไขที�กัาริดำาเนินกัาริดังกัล่าวจำะต้องกั่อให้เกัิดป็ริะโยชั่น์สูงสุดต่อผู้ถืือหุ้น เช่ั่น ใช้ั่
เป็็นทุนสำาริองสำาหรัิบกัาริชั่ำาริะคืนเงินกู้ั ใช้ั่เป็็นเงินลงทุนเพื�อขยายธุุริกิัจำของบริิษััทฯหรืิอกัริณีที�มีกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงสภูาวะตลาด
ซ่ี�งอาจำมีผลกัริะทบต่อกัริะแสเงินสดของบริิษััทฯ ในอนาคต โดยให้อำานาจำคณะกัริริมกัาริของบริิษััทฯ เป็็นผู้พิจำาริณา ทั�งนี� มติ
ของคณะกัริริมกัาริของบริิษััทฯ ที�อนุมัติให้จ่ำายเงินปั็นผลจำะต้องถูืกันำาเสนอเพื�อขออนุมัติจำากัที�ป็ริะชุั่มผู้ถืือหุ้นของบริิษััทฯ เว้น
แต่เป็็นกัาริจ่ำายเงินปั็นผลริะหว่างกัาลซ่ี�งคณะกัริริมกัาริของบริิษััทฯ มีอำานาจำอนุมัติให้จ่ำายเงินปั็นผลริะหว่างกัาลและให้ริายงาน
ต่อที�ป็ริะชุั่มผู้ถืือหุ้นทริาบในกัาริป็ริะชุั่มคริาวต่อไป็

1 5 2 นโยบายการิจ่ายเงินปนผู้ลัของบริิษััทย่อย กิจการิร่ิวัมค�า แลัะบริิษััทท่�เก่�ยวัข�อง

บริิษััทย่อย กิัจำกัาริร่ิวมค้า และบริิษััทที�เกีั�ยวข้องของบริิษััท ยังไม่ได้กัำาหนดนโยบายเงินปั็นผล

อม กัาริจำา ิน น อนห ั

ปี 255 ปี 255 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ปริบัปริงุใหุ้ม่

ปี 2564

อัตริากัำาไริสุทธุิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.07 0.05 0.02 -0.33 -0.04 -0.0457 -0.0060

อัตริาเงินป็ันผล (บาท/หุ้น) 0.0256(1) 0.0219(1) 0.0082(1) - - - -

อัตริากัาริจำ่ายเงินป็ันผลต่อกัำาไริสุทธุิของ
งบกัาริเงินเฉพาะหลังหักัสำาริองตามกัฎหมาย (%)

30.48% 32.84% 47.86% - - - -

วันที�จำ่ายเงินป็ันผล 26 พ.ค.59 26 พ.ค.60 25 พ.ค.61 - - - -

หมายเหตุ  (1) เงินปั็นผลป็ริะกัอบด้วย เงินสดปั็นผลและหุ้นปั็นผล
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กัาริบริิหาริจำัดกัาริค าม สี�

 กัาริบริิหาริจัำดกัาริค าม สี�

  น บา นกัาริบริิหาริค าม สี�

 กัาริบริิหาริความเสี�ยงเป็็นส่วนหน่�งของกัาริกัำากัับ
ดูแลกิัจำกัาริที�ดีและเป็็นพื�นฐานสำาคัญในกัาริสร้ิางโอกัาสและ
หลีกัเลี�ยงหรืิอลดความเสี�ยงต่าง ๆ  ทำาให้กัาริดำาเนินงานบริริลุ
วัตถุืป็ริะสงค์ตามที�บริิษััทฯ ตั�งเป้็าหมายไว้ต่อผู้ถืือหุ้นและ
ผู้มีส่วนไดเ้สยี บริิษััทฯ จำง่ไดก้ัำาหนดใหน้ำากัริะบวนกัาริบริิหาริ
ความเสี�ยงมาใช้ั่เป็น็เคริื�องมือในกัาริบริิหาริจำดักัาริป็จัำจัำยเสี�ยง
ให้เกิัดป็ริะสิทธิุผลอย่างต่อเนื�อง 

 บริิษััทฯ ได้ดำาเนินกัาริบริิหาริความเสี�ยงอย่างเป็็น
ริะบบ ภูายใต้กัาริกัำากัับดูแลของคณะกัริริมกัาริบริิหาริความ
เสี�ยงซ่ี�งทำาหน้าที�ติดตามป็ริะเมินผล ทบทวนความเสี�ยงเดิม
ที�อาจำมีกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงและริะบุความเสี�ยงที�เกัิดข่�นใหม่ให้
สอดคลอ้งกัับสถืานกัาริณ์แวดลอ้มทั�งที�เกัดิจำากัป็จัำจัำยภูายนอกั
และจำากักัาริบริิหาริงานภูายในองค์กัริ กัำาหนดแนวทางใน
กัาริบริิหาริและจัำดกัาริความเสี�ยง ริวมทั�งดำาเนินกัาริสื�อสาริให้
ผู้บริิหาริและพนักังานมีความเข้าใจำและตริะหนักัว่าทุกัคนเป็็น
เจ้ำาของความเสี�ยง มีหน้าที�รัิบผิดชั่อบในกัาริริะบุ กัาริป็ริะเมิน 
และกัำาหนดมาตริกัาริที�เหมาะสมเพื�อจัำดกัาริความเสี�ยงของ
หน่วยงานที�ตนเองรัิบผิดชั่อบให้อยู่ในริะดับที�ยอมรัิบได้ 

  จำจำั ค าม สี� ตอกัาริดำา นนิ ริกัจิำ อ บริษัิัท

 2 2 1 ควัามเส่�ยงต่ั้อการิดำาเนินธุุริกิจของบริิษััท

  ผลกัาริพิจำาริณาทบทวนป็ริะเภูทความเสี�ยงสำาคัญ
ที�มีผลต่อกัาริดำาเนินธุุริกิัจำของบริิษััท ในป็ี 2564 
บริิษััทฯ ได้พิจำาริณาทบทวนป็ริะเด็นปั็จำจัำยความเสี�ยง
สำาคัญที�มีผลต่อกัาริดำาเนินธุุริกิัจำของบริิษััทฯ ด้าน
ต่าง ๆ อาทิ เช่ั่น ความเสี�ยงด้านกัลยุทธ์ุ ความเสี�ยง
ด้านกัาริเงิน ความเสี�ยงด้านกัาริดำาเนินงาน ความ
เสี�ยงดา้นกัฎริะเบยีบขอ้บงัคบั โดยมรีิายละเอยีดดงันี�

ควัามเส่�ยงด�านกลัยุทธ์ุ (Strategic Risk)  

• ควัามเส่�ยงจากการิแข่งขันกับค่้แข่งในธุุริกิจหุ้ลััก

 ธุุริกิัจำรัิบเหมาก่ัอสร้ิางเป็็นธุุริกิัจำที�แข่งขันกัันด้วยริาคา
เป็็นหลักั โดยเบื�องต้นเจ้ำาของโคริงกัาริจำะคัดเลือกัผู้เข้าร่ิวมกัาริ
ป็ริะมูลตามคุณสมบัติที�กัำาหนดไว้ จำากันั�นจ่ำงคัดเลือกัผู้รัิบเหมา
ก่ัอสร้ิางที�เสนอริาคาป็ริะมูลที�ตำ�าที�สุด ภูาพริวมธุุริกิัจำรัิบเหมา
ก่ัอสร้ิางมีกัาริเติบโตอย่างต่อเนื�อง อย่างไริก็ัตามหากัแบ่งกัลุ่ม
ลูกัค้าหลักัของกิัจำกัาริที�มีทั�งภูาคเอกัชั่นและภูาครัิฐจำะเห็นได้ว่า
โคริงกัาริที�บริิษััทฯ ได้รัิบมีกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงไป็จำากักัลุ่มลูกัค้าเดมิ
ที�ส่วนใหญ่เป็็นงานจำากัภูาคเอกัชั่นที�เกีั�ยวกัับริะบบท่องานรัิบ
เหมาเบ็ดเสร็ิจำ (Turnkey) ของโริงงานมาเป็็นกัลุ่มลูกัค้าภูาครัิฐ
ในงานเกีั�ยวกัับริะบบสาธุาริณูป็โภูคขั�นพื�นฐานมากัข่�น เนื�องจำากั
ในช่ั่วง 3-4 ปี็ที�ผ่านมาอัตริากัาริเติบโตของกัลุ่มธุุริกิัจำปิ็โตริเคมี
และพลังงานเริิ�มชั่ะลอตัวลง ในขณะเดียวกัันภูาคริัฐผลักัดัน
เมกัะโป็ริเจำกัต์ด้านโคริงสร้ิางพื�นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของ
ป็ริะเทศเพื�อให้มีความเติบโตทางเศริฐกิัจำ นี�จ่ำงเป็็นเหตุผลหน่�ง
ที�ทำาให้กัาริเกัดิกัาริแข่งขนัสูงข่�นในงานริบัเหมาก่ัอสร้ิางของกัลุ่ม
ปิ็โตริเคมีและพลังงานเป็็นอย่างมากั ซ่ี�งจำากักัาริแข่งขันที�สูงข่�น
ทำาให้ริะดับกัำาไริขั�นต้นของบริิษััทฯ ลดลง หรืิอเสนอเงื�อนไข
ของกัาริทำางานที�ดีข่�นแก่ัเจ้ำาของโคริงกัาริ หากับริิษััทฯ ไม่ได้รัิบ
โคริงกัาริใหม่ ๆ อย่างต่อเนื�องส่วนแบ่งทางกัาริตลาดจำะลดลง
และส่งผลให้ผลกัาริดำาเนินงานไม่เป็็นไป็ตามเป้็าหมาย อีกัทั�ง
บริิษััทฯ ต้องเผชิั่ญกัับคู่แข่งเดิมและคู่แข่งที�เกิัดข่�นใหม่ ไม่ว่า
จำะเป็็นผู้รัิบเหมาในป็ริะเทศและบริิษััทต่างชั่าตทีิ�มีความพร้ิอม
ด้านเงินทุน เทคโนโลยีและศักัยภูาพในกัาริดำาเนินงาน ดังนั�น
เพื�อเพิ�มศักัยภูาพในกัาริแข่งขัน บริิษััทฯ และบริิษััท สหกัาริ
วิศวกัริ จำำากััด จ่ำงแสวงหาความร่ิวมมือกัับพันธุมิตริใหม่ ๆ ที�
มีศักัยภูาพทั�งด้านแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีที�ทันสมัย ริวม
ถ่ืงกัาริริักัษัาความสัมพันธ์ุริะยะยาวกัับลูกัค้าทั�งภูาคริัฐและ
เอกัชั่นเพื�อเพิ�มโอกัาสกัาริรัิบงานในอนาคตอย่างต่อเนื�อง เช่ั่น 
ป็รัิบป็รุิงมาตริฐานด้านคุณภูาพ มุ่งเน้นกัาริรัิกัษัามาตริฐาน
ด้านอาชีั่ว อนามัยและความป็ลอดภัูย กัาริส่งมอบงานภูายใน
ริะยะเวลาที�กัำาหนด และเพื�อให้มั�นใจำว่าบริิษััทฯ ยังคงมีความ
ได้เป็ริยีบในกัาริแข่งขัน จ่ำงพัฒนากัริะบวนกัาริภูายในองค์กัริอยู่
เสมอ อาทิเช่ั่น กัาริอบริมพัฒนาบุคลากัริให้เกิัดทักัษัะ ความ
ชั่ำานาญในกัาริทำางาน กัาริป็รัิบเป็ลี�ยนองค์กัริด้วยกัารินำาเครืิ�อง
มือด้านดิจำทิลั (Digital Transformation) มาใช้ั่เพื�อริองรัิบกัาริ
เป็ลี�ยนแป็ลงและให้เกิัดกัริะบวนกัาริทำางานที�ถูืกัต้องและริวดเร็ิว
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• ควัามเส่�ยงจากสภาวัะเศษัฐกิจ

 สภูาพสภูาวเศริษัฐกัิจำมีต่อกัาริขยายตัวของธุุริกิัจำรัิบเหมากั่อสริ้าง เนื�องจำากักัาริเติบโตหรืิอกัาริชั่ะลอตัวของสภูาวะ
เศริษัฐกิัจำมีผลต่อกัาริลงทุนทั�งของภูาครัิฐและภูาคเอกัชั่น ซ่ี�งเป็็นปั็จำจัำยที�มตีอ่ผลกัริะทบต่อริายได้ของบริิษััทฯ จ่ำงทำาให้บริิษััทต้อง
คำาน่กัถ่ืงความเสี�ยงจำากัสภูาวะเศริษัฐกิัจำและอัตริากัาริกัาริเติบโตของเศษัฐกิัจำ อย่างไริก็ัตาม กัาริที�บริิษััทฯ มีความชั่ำานาญและ
ป็ริะสบกัาริณ์ยาวนานกัว่า 20 ปี็ในงานรัิบเหมาก่ัอสร้ิางด้านงานรัิบเหมาก่ัอสร้ิางและวางริะบบท่อก๊ัาซีธุริริมชั่าติและก่ัอสร้ิางและ
ติดตั�งริะบบวิศวกัริริมให้กัับบริิษััทต่าง ๆ ในธุุริกิัจำ อุตสาหกัริริมปิ็โตริเคมี ซ่ี�งบริิษััทฯ เป็็นทั�งผู้รัิบเหมาโดยตริงและผู้รัิบเหมาช่ั่วง 
ทำาให้ที�ผ่านมาบริิษััทฯ ได้รัิบความไว้วางใจำจำากัทั�งหน่วยงานริาชั่กัาริ หน่วยงานรัิฐวิสาหกิัจำ องค์กัริเอกัชั่น ริวมไป็ถ่ืงผู้ว่าจ้ำาง (บริิษััท) 
จำากัต่างป็ริะเทศ ให้ดำาเนินงานในโคริงกัาริต่าง ๆ ในขณะเดียวกัันบริิษััทฯ ก็ัมีแผนกัาริขยายฐานลูกัค้าไป็ยังป็ริะเทศเพื�อนบ้าน 
โดยเฉพาะกัลุ่มป็ริะเทศ CLMV (Camboodia, Lao PDR, Myanmar และ Vietnam) เพื�อช่ั่วยลดความเสี�ยงจำากัภูาวะเศริษัฐกิัจำ

• ควัามเส่�ยงจากการิพั นาเพ่�อการิเติั้บโตั้ทางธุุริกิจอย่างยั�งย่น

 บริิษััทฯ ได้กัำาหนดกัลยุทธ์ุกัาริลงทุนเพื�อแสวงหาโอกัาสทางธุุริกิัจำใหม่ ๆ  ซ่ี�งสามาริถืต่อยอดจำากัธุุริกิัจำปั็จำจุำบันที�จำะสร้ิาง
ความเจำริิญเตบิโตอยา่งมั�นคงและยั�งยืนในริะยะยาวใหแ้กัอ่งคก์ัริ โดยในป็นีี�คณะกัริริมกัาริบริิษััทไดมี้มตใิหล้งทนุในโคริงกัาริตา่ง ๆ  
ได้แก่ั 

1. ธุุริกิัจำพลังงาน เช่ั่น โคริงกัาริโซีล่าร์ิฟาร์ิม เป็็นต้น

2. ธุุริกิัจำกัาริบริิหาริจัำดกัาริคลังสินค้าอัจำฉริิยะ (Smart 
arehouse) กัาริเติบโตของ E-Commerce 

อย่างต่อเนื�องซ่ี�งเป็็นผลผลักัดันให้อุตสาหกัริริม
ขนส่งและโลจิำสติกัส์ ทั� ว โลกัเ ติบโตตาม โดย 
Economic Intelligence Center (EIC) ซ่ี�งเป็็นหน่วย
งานกัลยุทธ์ุของธุนาคาริไทยพาณิชั่ย์ ป็ริะเมินว่า 
“กัาริใช้ั่หุ่นยนต์และริะบบอัตโนมัติโดยสมบูริณ์มี
โอกัาสที�จำะแพร่ิหลายมากัข่�นจำากักัาริเติบโตของ 
E-Commerce ซ่ี�งมีแนวโน้มเติบโตจำากั 6.5 หมื�น
ล้านบาทในปี็ 2562 ไป็เป็็น 8.5 หมื�นล้านบาทในปี็ 
2564” (ดริ.สุป็รีิย์ ศรีิสำาริาญ. (2561) เติมศักัยภูาพ 
ขนส่งโลจิำสติกัส์ ด้วยหุ่นยนต์-ริะบบอัตโนมัติ, จำากั 
https://www.scbeic.com/th/detail/product/4863)

3. ธุุริกิัจำด้านวิจัำยพัฒนาริะบบตริวจำสอบ ควบคุมและ
วิเคริาะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ( ig Data) เป็็นนวัตกัริริม
เทคโนโลยี ของกัารินำาอุป็กัริณ์ ริะบบวิเคริาะห์ขั�นสูง 
หรืิอคนมาทำางานร่ิวมกัันผ่านโคริงข่ายของอุป็กัริณ์
ที�เชืั่�อมต่อกัันด้วย Internet จำะทำาให้ได้ข้อมูลที�เป็็น
ป็ริะโยชั่น์ในกัาริตัดสินใจำได้เร็ิวข่�น

4. ธุุริกิัจำด้านสาธุาริณูป็โภูค เช่ั่น กัาริจัำดหานำ�าป็ริะป็าเพื�อ
กัาริอุป็โภูคและบริิโภูค เป็็นต้น

 สำาหริับโคริงกัาริที�กัล่าวมาในข้างต้นเป็็นกัาริริ่วม
ลงทุนริะหว่างบริิษััทฯ กัับคู่ค้าทางธุุริกิัจำที�มีความรู้ิความ
ชั่ำานาญซ่ี�งช่ั่วยลดความเสี�ยงจำากักัาริลงทุน บริิษััทฯ คาดว่า
โคริงกัาริต่าง ๆ จำะสามาริถืดำาเนินกัาริเชิั่งพาณิชั่ย์ได้ในป็ี 
2564 - 2565 ตามลำาดับ 
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ควัามเส่�ยงด�านการิเงิน (Financial Risk)  

• ควัามเส่�ยงด�านสภาพคล่ัอง

 ธุุ ริ กิัจำ รัิบ เหมากั่อสริ้ า งมี ความจำำา เป็็น ที� ต้อง
ใช้ั่เงินทุนหมุนเวียนสูง เนื�องจำากัต้องซืี�อวัสดุ อุป็กัริณ์  
จ่ำายค่าแริงงานและค่าใช้ั่จ่ำายต่าง ๆ ซ่ี�งบริิษััทฯ จำะได้รัิบค่า
จ้ำางจำากักัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิางภูายหลังส่งมอบงานในแต่ละ 
งวดงาน หากัผู้ว่าจ้ำางมีปั็ญหาชั่ำาริะเงินล่าช้ั่ากัว่ากัำาหนด หรืิอ
บริิษััทฯ บริิหาริเงินทุนหมุนเวียนไม่เหมาะสมจำะส่งผลกัริะ
ทบต่อกัาริดำาเนินงานของโคริงกัาริที�อยู่ริะหว่างกัาริดำาเนิน
กัาริ แนวโน้มธุุริกิัจำของกัลุ่มบริิษััทฯ มีกัาริรัิบงานจำากัภูาครัิฐ
เพิ�มมากัข่�นตามนโยบายด้านเศริษัฐกิัจำแห่งชั่าติในกัาริลงทุน
โคริงสริา้งพื�นฐานและริะบบสาธุาริณูป็โภูคของภูาคริฐัซ่ี�งกัลุ่ม
ลูกัคา้หนว่ยงานริาชั่กัาริมขัี�นตอนริะเบยีบกัาริเบกิัจ่ำายคา่งวด
งานมากักัว่าภูาคเอกัชั่นทำาให้บริิษััทฯ ได้รัิบเงินล่าช้ั่ากัว่าที�
ให้เคริดิตเทอม (Credit Term) ดังนั�นเพื�อป้็องกัันความเสี�ยงที�
อาจำจำะเกิัดข่�น บริิษััทฯ จ่ำงมีกัาริเจำริจำาเงื�อนไขกัาริขอรัิบชั่ำาริะ
เงิน ขอเงินรัิบล่วงหน้าจำากัเจ้ำาของโคริงกัาริและกัำาหนดให้
ทุกัฝ่่ายที�เกีั�ยวข้องต้องร่ิวมกัันจัำดทำาป็ริะมาณกัาริเงินสดของ
แต่ละโคริงกัาริเพื�อพิจำาริณาสภูาพคล่องของโคริงกัาริริวมถ่ืง
จัำดหาเงินทุนสำาริองมาใช้ั่ได้ทันในกัริณีจำำาเป็็น โดยบริิษััทฯ 
มีนโยบายขอสินเชืั่�อจำากัสถืาบันกัาริเงิน เช่ั่น กัาริขอสินเชืั่�อ
วงเงินถืาวริ/วงเงินทั�วไป็จำากัสถืาบันกัาริเงิน วงเงินสินเชืั่�อ
โคริงกัาริ เป็็นต้น นอกัจำากันี�แล้วบริิษััทฯ มีกัาริจัำดทำาป็ริะมาณ
กัาริเงินสดโดยริวมของบริิษััทฯ เป็็นริายเดือนและริายงานงบ
กัริะแสเงินสดที�เกัิดข่�นจำริิงต่อคณะกัริริมกัาริบริิหาริทุกัเดือน
ด้วยหลักัความริะมัดริะวัง เพื�อใช้ั่เป็็นแนวทางบริิหาริสภูาพ
คล่องที�เหมาะสมเพียงพอต่อกัาริดำาเนินธุุริกิัจำและเกัิดต้นทุน
ทางกัาริเงินน้อยที�สุด

• ควัามเส่�ยงจากควัามมั�นคงทางการิเงิน แลัะควัาม
สามาริถืในการิก้�ย่มเงิน

 ตามแผนกัลยุทธ์ุของบริิษััทฯ ที�ต้องกัาริสร้ิางความ
เจำริิญเตบิโตอย่างยั�งยืนในริะยะยาวให้แก่ัองค์กัริ บริิษััทฯ ได้
พัฒนาโคริงกัาริใหม่ๆ ด้วยกัาริลงทุนในบริิษััทร่ิวมทุนในธุุริกิัจำ
ที�ต่างไป็จำากัธุุริกิัจำหลักัที�เป็็นกัาริรัิบเหมาก่ัอสร้ิาง ส่งผลให้
บริิษััทต้องรัิกัษัาสภูาพคล่องและสำาริองเงินทุนหมุนเวียนไว้ใช้ั่
ให้เพียงพอต่อกัาริดำาเนินงาน อีกัทั�งยังต้องจัำดหาแหล่งเงินทุน
ทั�งริะยะสั�นและริะยะยาวล่วงหน้า เช่ั่น กัาริออกัต๋ัวสัญญาใช้ั่
เงิน กัาริออกัหุ้นสามญัเพิ�มทุน เป็็นต้น อย่างไริก็ัตาม บริิษััทฯ มี
ความมุ่งมั�นที�จำะดำาริงฐานะกัาริเงินที�แข็งแกัร่ิงในกัาริป็ฏิิบัติตาม
เงื�อนไขที�กัำาหนดในกัาริกู้ัยืมเงินและป็ฏิิบัติตามเงื�อนไขเสมอมา

ควัามเส่�ยงด�านการิดำาเนินงาน ( peration Risk)

• ควัามเส่�ยงด�านการิป ิบัติั้งานแลัะส่งมอบ
โคริงการิ

 งานกั่อสริ้างส่วนใหญ่ที�บริิษััทฯ ได้รัิบเป็็นโคริงกัาริ
ขนาดกัลางถ่ืงใหญ่ ริะยะเวลาที�ใช้ั่ในกัาริก่ัอสร้ิางโดยเฉลี�ย
ป็ริะมาณ 2 ปี็ ซ่ี�งบริิษััทฯ ได้ป็ฏิิบัติงานตามกัริะบวนกัาริขั�น
ตอนกัาริทำางานตามมาตริฐานในกัาริก่ัอสร้ิาง ความล่าช้ั่า
ของโคริงกัาริที�ทำาให้แผนกัาริก่ัอสร้ิางไม่เป็็นไป็ตามที�วางไว้
อาจำเกัิดจำากักัริณีต่าง ๆ อาทิเช่ั่น กัาริส่งมอบพื�นที�ล่าชั่้า
อันมาจำากัโคริงกัาริที�อยู่ใกัล้แหล่งชัุ่มชั่น กัลุ่มคนในพื�นที�
ชุั่มชั่นอาจำริวมกัลุ่มคัดค้านกัาริกั่อสริ้างโคริงกัาริจำากัป็ริะเด็น
ด้านสิ�งแวดล้อม เจ้ำาของโคริงกัาริมีกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงเงื�อนไข
ริะหว่างกัาริก่ัอสร้ิาง ความไม่เชีั่�ยวชั่าญของแริงงานหรืิอไม่มี
ป็ริะสบกัาริณ์ กัาริขาดป็ริะสบกัาริณ์ของผู้รัิบเหมาช่ั่วง กัาริ
ใช้ั่เคริื�องมือเคริื�องจำักัริที�ไม่สมบูริณ์ กัาริใช้ั่งานเคริื�องจำักัริไม่
ถูืกัวิธุี ทำาให้แริงงาน บุคคลภูายนอกั ทรัิพย์สิน สถืานที�ข้าง
เคียงหรืิอของเจ้ำาของโคริงกัาริได้รัิบความเสียหาย กัาริพบ
ปั็ญหาอุป็สริริคจำากักัาริสำาริวจำพื�นดินซ่ี�งไม่มีในแบบก่ัอสร้ิางใน
ขั�นตอนกัาริป็ริะมูลงาน เป็็นต้น ส่งผลให้กัาริส่งมอบโคริงกัาริ
ล่าช้ั่าส่งผลกัริะทบให้เกิัดความเสียหายให้กัับบริิษััทฯ ทั�งค่าใช้ั่
จ่ำายและริะยะเวลาที�เพิ�มข่�น อย่างไริก็ัตาม บริิษััทฯ พยายาม
ป้็องกัันและลดความเสี�ยงดังกัล่าว ตั�งแต่สำาริวจำพื�นที�ทำากัาริ
ก่ัอสร้ิาง ติดตามควบคุมแผนกัาริทำางานเป็็นป็ริะจำำา กัาริ
ควบคุมติดตามและเฝ่้าริะวังตามมาตริกัาริต่าง ๆ หากัเกัิด
ปั็ญหาหรืิอมีผู้รัิบไดรั้ิบความเสยีหายริอ้งเรีิยนเข้ามา  บริิษััทฯ 
จำะเร่ิงดำาเนินกัาริตริวจำสอบปั็ญหาและดำาเนินกัาริแก้ัไขโดย
เร็ิว นอกัจำากันี�บริิษััทฯ ได้มีกัาริทำาป็ริะกัันเสี�ยงภัูยทุกัชั่นิด 
(Contractor All Risk) ทุกัโคริงกัาริ และดำาเนินกัาริป็ริะชุั่มร่ิวม
กัับเจ้ำาของโคริงกัาริถ่ืงผลกัริะทบที�เกิัดข่�นเพื�อหาข้อสรุิป็ในกัาริ
ดำาเนินกัาริต่อไป็
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• ควัามเ ส่� ยงจากการิแพริ่ ริะบาดจากไวั รัิส
โควิัด-1

 กัาริริะบาดของไวรัิสโคโรินาสายพันธ์ุุใหม่ (COVID-19) 
กัลายเป็็นปั็ญหาด้านสาธุาริณสขุที�มีผลกัริะทบลกุัลามในวงกัว้าง 
กัาริแพร่ิริะบาดอย่างริวดเร็ิวของเชืั่�อไวรัิสสร้ิางความตื�นตริะหนกั
ต่อผู้คนทั�วโลกั จำากัสภูาวะดังกัล่าวทำาให้รัิฐบาลได้ออกัพริะริาชั่
กัำาหนดกัาริบริิหาริริาชั่กัาริในสถืานกัาริณ์ฉุกัเฉิน และป็ริะกัาศ
จัำดตั�งศูนย์บริิหาริสถืานกัาริณ์แพร่ิริะบาดของโริคติดเชืั่�อไวรัิส
โคโรินา 2019 (ศบค.) เพื�อบริิหาริและควบคุมสถืานกัาริณ์กัาริ
ริะบาดของไวรัิสโคโรินา หรืิอ COVID-19 ส่งผลให้เกิัดปั็ญหา
ด้านกัาริเคลื�อนย้ายแริงงาน หรืิอบางโคริงกัาริต้องใช้ั่วิศวกัริผู้
เชีั่�ยวชั่าญควบคมุงานที�อยู่ต่างป็ริะเทศ ซ่ี�งบริิษััทฯ มีโคริงกัาริ
รัิบเหมาก่ัอสร้ิางที�ต้องใช้ั่วิศวกัริอยู่ในป็ริะเทศต่างป็ริะเทศเข้า
มาควบคุมงานดังกัล่าว อีกัทั�ง ทำาให้บริิษััทฯ ป็ริะสบปั็ญหาด้าน
กัาริขนส่งอุป็กัริณ์ที�จัำดซืี�อและนำาเข้าจำากัต่างป็ริะเทศมาใช้ั่ในงาน
ก่ัอสร้ิางซ่ี�งส่งผลให้บริิษััทฯ ไม่สามาริถืส่งมอบงานให้กัับผู้ว่าจ้ำาง
ได้ทันเวลา ปั็จำจุำบันมาตริกัาริดังกัล่าวก็ัเริิ�มผ่อนคลายลงตาม
สถืานกัาริณ์ตามลำาดับ จ่ำงได้รัิบอนุญาตให้มีขนส่งและนำาเข้า
ริะหว่างป็ริะเทศได้ตามมาตริกัาริของภูาคริฐัสำาหรัิบโคริงกัาริริบั
เหมาก่ัอสร้ิางของบริิษััทฯ ในป็ริะเทศ บริิษััทฯ ไม่ได้ริบัผลกัริะทบ
จำากัมาตริกัาริดงักัล่าว เนื�องจำากับริิษััทฯ ได้มีกัาริขออนญุาตจำากั
หน่วยงานที�รัิบผดิชั่อบของแต่ละจำงัหวัดในกัาริเดนิทำางานข้าม
เขตพื�นที�จัำงหวัด ส่วนกัาริทำางานในโคริงกัาริในช่ั่วงเวลาที�ภูาค
รัิฐกัำาหนดห้ามบุคคลออกันอกัเคหสถืาน (Curfew) บริิษััทฯ ได้
รัิบอนุญาตจำากัหน่วยงานที�เกีั�ยวข้องและออกัป็ริะกัาศขอความ
ร่ิวมมือให้พนักังานหลีกัเลี�ยงกัาริเดินทางป็ริะชุั่มสัมมนาภูายนอกั
และสถืานที�ชุั่มชั่นที�มีผู้คนหนาแน่น โดยเป็ลี�ยนวิธีุกัาริมาใช้ั่กัาริ
ป็ริะชุั่มทางออนไลน์ (Meeting Conference) หรืิอกัาริสนทนาทาง
โทริศัพท์แบบ VDO Call หากัมีความจำำาเป็็นอย่างยิ�งที�ต้องเดิน
ทางไป็ยังพื�นที�เสี�ยงในกัาริแพร่ิริะบาดของเชืั่�อไวรัิสโคโรินา หรืิอ 
COVID-19 หลังเดินทางกัลับมา บริิษััทฯ มีมาตริกัาริให้พนักังาน
หยุดงานและงดเดินทางไป็ในที�สาธุาริณะ ทำาตามขั�นตอนกัาริ
กัักัตัว เพื�อเฝ้่าริะวังและสังเกัตุอากัาริของตัวเองที�บ้านเป็็นเวลา 
14 วัน และหรืิอมีกัาริตริวจำ AT  ซีำ�าอีกัครัิ�งพร้ิอมทั�งริายงานผล
มายังฝ่่ายทรัิพยากัริบุคคลก่ัอนเข้าป็ฏิิบัติงาน

บริิษััทฯ ติดตามสถืานกัาริณ์กัาริริะบาดของเชืั่�อไวรัิส
โคโรินา 2019 หรืิอ COVID-19 อย่างใกัล้ชิั่ดและต่อเนื�อง 
และได้ดำาเนินมาตริกัาริด้านความป็ลอดภัูยและสุขอนามัย
ต่าง ๆ ตามแนวทางมาตริฐานของกัริะทริวงสาธุาริณสุข 
พร้ิอมสนับสนุนนโยบายกัาริขอความร่ิวมมือต่าง ๆ จำากั
ภูาครัิฐให้สอดคล้องกัับสถืานกัาริณ์ที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็อย่าง

เต็มที�และเคร่ิงครัิด บริิษััทฯ ได้ป็ฏิิบัติตามข้อแนะทำากัาริ
ดูแลบริิหาริจำัดกัาริตามมาตริกัาริและริณริงค์ให้พนักังานและ
ลูกัจ้ำางรัิบกัาริฉีดวัคซีีน COVID-19 ให้คริบ 2 เข็ม (อัตริา
กัาริได้รัิบวัคซีีน COVID-19 คริบ 2 เข็ม มากักัว่า 93%) และ
ดำาเนินกัาริตามมาตริกัาริป้็องกัันต่าง ๆ ที�กัำาหนด พร้ิอมมี
กัาริตริวจำหาเชืั่�อด้วยชุั่ดตริวจำ AT  ก่ัอนเริิ�มงานเพื�อเฝ้่าริะวัง  
ทำาให้ที�ผ่านมาบริิษััทฯ ไม่ได้รัิบผลกัริะทบจำากัสภูาวะดังกัล่าว

• ควัามเส่�ยงด�านการิเบิกจ่ายงบปริะมาณภาครัิฐ

 เนื�องจำากัปั็จำจุำบันมูลค่างานที�อยู่ริะหว่างกัาริก่ัอสร้ิาง
ตามนโยบายของงภูาครัิฐยังมีมูลค่าในริะดับสูง หากัเกิัดปั็ญหา
ในกัาริเบิกัจ่ำายงบป็ริะมาณที�ล่าช้ั่าก็ัอาจำส่งผลกัริะทบกัับกัาริ
สภูาพคล่องของบริิษััทจำากักัาริไม่ได้รัิบค่าจ้ำางตามกัำาหนดเวลา
และอาจำเป็็นสาเหตุที�ทำาให้กัาริทำางานล่าช้ั่ากัว่าเวลาที�กัำาหนด
ในสัญญาได้ อย่างไริก็ัตาม ธุุริกิัจำรัิบเหมาก่ัอสร้ิางมีความ
เสี�ยงด้านกัาริเบิกัจ่ำายงบป็ริะมาณภูาครัิฐเนื�องจำากัความล่าช้ั่า 
เนื�องจำากัผู้ริับเหมาบางริายที�ไม่มีวงเงินสินเชืั่�อสำาริองไว้เพียง
พอ ก็ัอาจำจำะทำาให้ต้องชั่ะลอกัาริทำางานหรืิอหยุดงานชัั่�วคริาว
เป็็นผลจำากัไม่มีสภูาพคล่องสำาหรัิบกัาริจ่ำายค่าจ้ำางแริงงานและ
ค่าวัสดุก่ัอสร้ิาง ซ่ี�งจำะเป็็นเหตใุห้กัาริส่งมอบงานล่าช้ั่าได้และอาจำ
มีปั็ญหากัับผู้ว่าจ้ำาง ในส่วนของบริิษััทฯ ไม่ได้รัิบผลกัริะทบจำากั
ความล่าช้ั่าของงบป็ริะมาณมากันักั

• ควัามเส่�ยงจากควัามผัู้นผู้วันของริาคาวััสดุ
ก่อสริ�างแลัะริาคานำ�ามันเช่ื่�อเพลิัง

 บริิษััทฯ ป็ริะกัอบธุุริกิัจำรัิบเหมากั่อสร้ิางซ่ี�งมีกัาริ
ซืี�อวัสดุ อุป็กัริณ์ที�ใช้ั่ในกัาริก่ัอสร้ิางต่าง ๆ  อาทิ วัสดุเหล็กั
และโลหะ ปู็น ซีีเมนต์ นำ�ามันเชีั่�อเพลิง และนำ�ามันหล่อลื�น 
เป็็นต้น ริวมทั�ง วัตถุืดิบป็ริะเภูท Running Material อาทิ นำ�ามัน 
เชีั่�อเพลิง เป็็นต้น ซ่ี�งใช้ั่กัับริถืและเคริื�องจัำกัริที�ใช้ั่ในกัาริก่ัอสร้ิาง 
ดังนั�น ริาคาของวัสดุก่ัอสร้ิางและริาคานำ�ามันเชีั่�อเพลิง จ่ำง
เป็็นต้นทุนที�สำาคัญในกัาริก่ัอสร้ิางของแต่ละโคริงกัาริ หากัมี
กัาริเพิ�มข่�น หรืิอลดลง จำะส่งผลต่อต้นทุนกัาริซืี�อวัตถุืดิบที�ใช้ั่
ในกัาริกั่อสริ้างโดยตริง ป็ัจำจุำบันงานริับเหมากั่อสริ้างกัับภูาค
รัิฐบางป็ริะเภูทที�มีริะยะเวลาในกัาริกั่อสริ้างจำนถื่งแล้วเสริ็จำ
เป็็นริะยะเวลา 1 – 2  ปี็ ก็ัจำะมีกัาริริะบุเกีั�ยวกัับกัาริป็รัิบมูลค่า
งานก่ัอสร้ิางตามสูตริกัาริป็รัิบริาคา (ค่า ) กัล่าวคือ ในกัริณีที�
ริาคาของวัสดหุลักัที�ใช้ั่ในกัาริกัอ่สริา้งมกีัาริป็ริบัตัวสูงข่�น หรืิอ
ลดลงเกิันกัริอบริาคาที�กัำาาหนด บริิษััทฯ จำะได้รัิบเงินชั่ดเชั่ย
หากัริาคาวัสดุป็ริับตัวสูงข่�น หรืิอบริิษััทฯ จำะจำ่ายเงินชั่ดเชั่ย
หากัริาคาของวัสดุหลักัที�ใช้ั่ในกัาริก่ัอสร้ิางมีกัาริป็รัิบตัวลดลง
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• ควัามเส่�ยงจากการิก่อวิันาศกริริม อุบัติั้ภัย 
ภัยธุริริมชื่าติั้

 กัาริก่ัอวินาศกัริริม กัาริชุั่มชั่นป็ริะท้วง กัาริเกิัด
อุบัติภัูย หรืิอกัาริเกิัดภัูยธุริริมชั่าติ เป็็นอีกัหน่�งปั็จำจัำยภูายนอกั
ที�บริิษััทฯ ไม่สามาริถืควบคุมได้ หากัเกิัดเหตุกัาริณ์ดังกัล่าว
อาจำจำะส่งผลให้โคริงกัาริที�ดำาเนินงานอยู่ต้องชั่ะลอกัาริดำาเนิน
งานและส่งผลให้โคริงกัารินั�นเกิัดความล่าช้ั่า ซ่ี�งเป็็นกัาริเพิ�มค่า
ใช้ั่จำา่ยจำากังบป็ริะมาณของโคริงกัาริที�บริิษััทฯ ทำาไว้ ซ่ี�งอาจำส่ง
ผลกัริะทบต่อผลกัาริดำาเนินงานของบริิษััทฯ ได้ อย่างไริก็ัตาม 
บริิษััทฯ ได้มีกัาริทำาป็ริะกัันภูัยจำากักัาริริับเหมากั่อสริ้างทุกั
โคริงกัาริให้คริอบคลุมถ่ืงความเสียหายที�อาจำเกิัดจำากัความ
เสี�ยงภัูย 

 ที�กัล่าวข้างต้น นอกัจำากันี� บริิษััทฯ ยังได้ทำาป็ริะกััน
ภัูยเพื�อคุ้มคริองความเสียหายที�เกิัดข่�นกัับเครืิ�องจัำกัริ บริิษััทฯ 
เห็นวา่ บริิษััทฯ ได้ทำาป็ริะกัันภูยัที�สอดคลอ้งกัับกัาริป็ริะกัันภูยั
ในธุุริกิัจำกัาริรัิบเหมาก่ัอสร้ิางและมีวงเงินคุ้มคริองความเสีย
หายที�เหมาะสมแล้ว

• ควัามเส่�ยงจากการิท่�บริิษััท  เข�าร่ิวัมในกิจการิ
ร่ิวัมค�าอาจทำาใหุ้�บริิษััท  ตั้�องรัิบผิู้ดหุ้ากผู้้�ร่ิวัมทุน
ตั้ามกิจการิร่ิวัมค�ามิได�ป ิบัติั้ตั้ามข�อตั้กลัง

 ในบางกัริณีบริิษััทฯ ได้เข้าร่ิวมในกัิจำกัาริร่ิวมค้ากัับผู้
ร่ิวมทุนภูายนอกั ภูายใต้เกัณฑ์์กัาริรัิบผิดชั่อบร่ิวมกััน เพื�อให้
บริิษััทฯ สามาริถืเข้าร่ิวมป็ริะมูลงานและทำางานโคริงกัาริเฉพาะ
บางโคริงกัาริที�บริิษััทฯ ต้องกัาริความชั่ำานาญหรืิอเมื�อบริิษััทฯ 
ต้องกัาริยกัริะดบัคุณสมบติัในกัาริเข้าร่ิวมป็ริะมูลงานให้สูงข่�น
และกัาริดำาเนินงานในโคริงกัาริดังกัล่าวความสำาเร็ิจำของงาน
กิัจำกัาริร่ิวมค้าส่วนใหญ่แล้วข่�นกัับความสามาริถืของบริิษััทฯ 
ในกัาริดำาเนินงานร่ิวมกัับผู้ร่ิวมทุนในกิัจำกัาริร่ิวมค้า หรืิอความ
สามาริถืของผู้ร่ิวมทนุในกัจิำกัาริร่ิวมค้าในกัาริป็ฏิิบัติตามพนัธุะ
ของตนตามสัญญา หากัผู้ร่ิวมทุนในกิัจำกัาริร่ิวมค้าไม่สามาริถื
กัริะทำาตามพันธุะของตนได้ หรืิอไม่สามาริถืจัำดหาเงินทุนใน
ส่วนของตนมาลงทุนได้ บริิษััทฯ อาจำจำะต้องลงทุนเพิ�มข่�นและ
ให้บริิกัาริเพิ�ม และหากัเจ้ำาของโคริงกัาริมีสิทธิุในกัาริเรีิยกัร้ิอง
ค่าเสยีหายจำากักัาริไม่ป็ฏิิบัติตามพนัธุะดงักัล่าว บริิษััทฯ อาจำ
ต้องเข้ารัิบผิดในส่วนของผู้ร่ิวมทุนในกิัจำกัาริร่ิวมค้าด้วย ซ่ี�งอาจำ
ส่งผลให้บริิษััทฯ ต้องรัิบผิดตามกัฎหมายและสร้ิางความเสีย
หายแก่ัชืั่�อเสียงของบริิษััทฯ และกัำาไริที�บริิษััทฯ จำะได้รัิบจำากั
โคริงกัาริจำะมีจำำานวนลดลงและอาจำส่งผลกัริะทบในทางลบต่อ
ธุุริกิัจำ ผลกัาริดำาาเนินงานและสภูาพคล่องของบริิษััทฯ ได้

• ควัามเส่�ยงด�านสังคมแลัะสิ�งแวัดลั�อม

 บริิษััทฯ ตริะหนักัถ่ืงกัาริบริิหาริจัำดกัาริด้านความ
ป็ลอดภัูย อาชีั่วอนามัยและสิ�งแวดล้อม ซ่ี�งเป็็นนโยบาย
ที�บริิษััทฯ ให้ความสำาคัญมากัโดยคำาน่งถ่ืงผู้ที�มีส่วนได้เสีย
ภูายในและภูายนอกัองค์กัริ ในพื�นที�กัาริทำางานและพื�นที�ข้าง
เคียงกัาริทำางานริวมถ่ืงสังคมและสิ�งแวดล้อมโดยดูแลให้ได้รัิบ
ผลกัริะทบจำากักัาริก่ัอสร้ิางให้นอ้ยที�สดุ บริิษััทฯ นำามาตริฐาน
ริะบบกัาริจัำดกัาริ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 
45001:2018 ซ่ี�งเป็น็มาตริฐานเป็น็ที�ยอมริบัในริะดบัสากัล มา
ใช้ั่ในกัาริบริิหาริจัำดกัาริและกัาริป็ริบัป็รุิงกัริะบวนกัาริอยา่งต่อ
เนื�องเพื�อลดผลกัริะทบจำากักัาริดำาเนินงานก่ัอสร้ิาง ได้แก่ั กัาริ
ควบคุมผลกัริะทบด้านสิ�งแวดล้อม เช่ั่น ฝุ่่น นำ�าเสีย เสียง ใน
กัาริทำางานของเคริื�องจำกััริ ให้เป็น็ไป็ตามมาตริฐานที�กัฎหมาย
กัำาหนด เป็็นต้น 

 นอกัจำากันี� ยังมีนโยบายกัาริสร้ิางความสัมพันธ์ุกัับ
ชุั่มชั่นข้างเคียงด้วยกัาริป็ริะสานงานกัับผู้นำาชุั่มชั่นเพื�อเข้า
สำาริวจำพื�นที�และสอบถืามความคิดเห็นเกีั�ยวกัับปั็ญหาด้านสิ�ง
แวดล้อม ความวิตกักัังวลที�อาจำเกัิดจำากัผลกัริะทบของกัาริ
ก่ัอสริา้งและสนบัสนนุกัจิำกัริริมดา้นสงัคมสิ�งแวดลอ้มตอ่ชั่มุชั่น
เพื�อสร้ิางความสัมพันธ์ุที�ดีริะหว่างกัันและสร้ิางคุณภูาพชีั่วิตที�
ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ควัามเส่�ยงด�านเทคโนโลัย่สาริสนเทศ

 บริิษััทฯ ตอ้งอาศยัเทคโนโลยเีพื�อกัาริกัา้วใหทั้นคู่แข่ง 
ริวมถ่ืงกัาริจัำดกัาริข้อมูลต่าง ๆ ทำาให้มีโอกัาสเสี�ยงต่อกัาริรัิ�ว
ไหล สูญหาย หรืิออาจำทำาให้ธุุริกิัจำหยุดชั่ะงักั อย่างไริก็ัตาม 
บริิษััทฯ ได้มีกัาริวางแผนรัิบมือกัับเหตุกัาริณ์ดังกัล่าวเช่ั่น จัำด
ทำาริะบบสำาริองไฟฟ้าที�เพียงพอ จัำดทำาริะบบควบคุมดูแลห้อง
เซิีร์ิฟเวอร์ิ (Server Room) ตามมาตริฐานกัำาหนด กัาริติดตั�ง 
Firewall/LOG เพื�อป้็องกัันเครืิอข่ายผู้บุกัรุิกัทั�งที�สำานักังานใหญ่
และสำานักังานโคริงกัาริ กัาริติดตั�ง VPN จำอยโดเมนให้เชืั่�อม
ต่อเข้า Active Directory Server เพื�อควบคุมจัำดกัาริด้านความ
ป็ลอดภัูยของ ริะบบคอมพิวเตอร์ิภูายในองค์กัริทั�งที�สำานักังาน
ใหญ่และสำานักังานโคริงกัาริ แผนกัาริกู้ัข้อมูลความเสียหาย
เพื�อกู้ัริะบบไอที พร้ิอมด้วยกัาริซ้ีอมแผนริองรัิบสถืานกัาริณ์
ฉุกัเฉินของริะบบเทคโนโลยีสาริสนเทศเป็็นริะยะ เมื�อมี
เหตุกัาริณ์ที�ทำาให้กัาริทำางานหยุดชั่ะงักัมีเจ้ำาหน้าที�ไอทีดูแล
ริะบบตามนโยบายความมั�นคงป็ลอดภัูยของริะบบสาริสนเทศ 
(ตลอด 24 ชัั่�วโมง) และป็ฏิิบัติตามคู่มือบริิหาริด้านเทคโนโลยี
สาริสนเทศ
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• ควัามเส่�ยงด�านก ริะเบ่ยบข�อบังคับ
   (Compliance Risk)

  บริิษััทฯ ตริะหนักักัาริดำาเนินงานให้สอดคล้อง
กัับกัฎริะเบียบข้อบังคับจำากักัาริป็รัิบเป็ลี�ยนกัฎริะเบียบ ข้อ
บังคับที�เกีั�ยวข้องกัับกัาริก่ัอสร้ิางอาคาริ และงานด้านอื�นๆ
กัาริดำาเนินธุุริกิัจำก่ัอสร้ิางจำะเกีั�ยวข้องกัับกัฎหมายหลายฉบับ 
ริวมถ่ืงเกีั�ยวข้องกัับความชั่ำานาญในวิชั่าชีั่พต่างๆ ที�มีกัฎหมาย
ควบคุม ไม่ว่าจำะเป็็นกัฎหมายวิชั่าชีั่พสถืาป็นิกัและวิศวกัริ 
กัฎหมายทางด้านแริงงาน กัฎหมายทางด้านสิ�งแวดล้อม และ
มาตริฐานกัาริจัำดทำาบัญชีั่ เป็็นต้น โดยกัฎหมายและข้อบังคับ
เหล่านี� บริิษััทต้องดำาเนินกัาริให้เป็็นไป็ตามที�กัำาหนดอย่าง
คริบถื้วน ซ่ี�งหากัไม่ป็ฏิิบัติตามหรืิอป็ฏิิบัติไม่คริบถื้วน อาจำ
ก่ัอให้เกิัดความเสียหายต่อบริิษััท บริิษััทฯ จ่ำงมีแนวทางใน
กัาริลดความเสี�ยงดังกัล่าว โดยมีนโยบายในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำ
ให้เป็็นไป็ตามริะเบียบป็ฏิิบัติของหน่วยงานที�เกีั�ยวข้องอย่าง
เคร่ิงครัิด ริวมถ่ืงจัำดตั�งหน่วยงานทำาหน้าที�ดูแล รัิบผิดชั่อบใน
กัาริติดตาม และตริวจำสอบกัาริดำาเนินกัาริต่าง ๆ ให้ทันต่อ
กัาริเป็ลี�ยนแป็ลงอยู่ตลอดเวลา

ควัามเส่�ยงใหุ้ม่ (Emerging Risk)

• ควัามเส่�ยงจากการิป ิบัติั้งานการิคุ�มคริองข�อมล้ั 
  ส่วันบุคคลั 

 ด้วยความสำาคัญของกัาริคุ้มคริองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection Act : PDPA) หลายป็ริะเทศริวม
ทั�งป็ริะเทศไทยได้ให้ความสำาคัญมากัเนื�องจำากัปั็จำจุำบันมีกัาริ
ล่วงละเมิดสิทธิุความเป็็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล เปิ็ด
เผยข้อมูลไม่ถูืกัต้อง หรืิอไม่ได้รัิบความยินยอมจำากัเจ้ำาของ
ข้อมูลเป็็นจำำานวนมากัจำนสริ้างความเดือดริ้อนริำาคาญ หรืิอ
ความเสียหายให้แกั่เจ้ำาของข้อมูลส่วนบุคคล ป็ริะกัอบกัับ
ความกั้าวหน้าของเทคโนโลยีทำาให้กัาริเก็ับริวบริวม กัาริใช้ั่ 
หรืิอเปิ็ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็็นกัาริล่วงละเมิดดังกัล่าว 
ทำาได้สะดวกั และริวดเร็ิว ก่ัอให้เกิัดความเสียหายต่อเศริษัฐกิัจำ
โดยริวม สำาหรัิบป็ริะเทศไทยพริะริาชั่บัญญัติคุ้มคริองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที�จำะมีผลบังคับใช้ั่ตามกัฎหมายทั�ง
ฉบับ ในวันที� 1 มิถุืนายน 2565 บริิษััทฯ ได้ตริะหนักัถ่ืงความ
สำาคัญดังกัล่าว โดยได้ดำาเนินกัาริพัฒนาป็รัิบป็รุิงขั�นตอนกัาริ
ป็ฏิิบัติต่าง ๆ ริะบบควบคุมภูายใน และกัาริกัำากัับดูแล เพื�อ
ให้สอดคล้องกัับกัฎเกัณฑ์์ข้างต้น โดยบริิษััทฯ ให้ความสำาคัญ
ในกัาริถ่ืายทอดความริู้ให้แกั่พนักังาน ที�ถูืกัแต่งตั�งให้เป็็นผู้
ป็ริะสานงานด้านกัาริคุ้มคริองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีแผนกัาริ
จัำดอบริมในหัวข้อ PDPA ซ่ี�งในลำาดับแริกัได้กัำาหนดกัลุ่มเป้็า
หมายเป็็นผู้ที�เกีั�ยวข้องโดยตริงกัับกัาริใช้ั่ข้อมูลและขยายให้
คริอบคลุมทั�วทั�งบริิษััทฯ ในลำาดับถัืดไป็

• ควัามเส่�ยงจากการิขาดแคลันแริงงาน 

  “แริงงาน” ถืือเป็็นปั็จำจัำยหลักัสำาคัญ สำาหรัิบงาน
ก่ัอสร้ิางโดยในช่ั่วง 2-3 ปี็ที�ผ่านมาปั็ญหากัาริขาดแคลนแริงงาน
ภูาคก่ัอสร้ิาง ยังคงเป็็นปั็ญหาใหญ่ อันเนื�องมาจำากัโคริงกัาริ
ของภูาครัิฐ ที�เป็็นโคริงกัาริสาธุาริณูป็โภูคขนาดใหญ่ มีกัาริใช้ั่
แริงงานในกัาริก่ัอสร้ิางจำำานวนมากั และผลกัริะทบกัาริริะบาด
ของไวรัิสโคโรินาสายพันธ์ุุใหม่ (COVID-19) บริิษััทฯ อาจำเกิัด
ภูาวะขาดแคลนแริงงาน ส่งผลให้งานก่ัอสร้ิางเกิัดความล่าช้ั่า
ไม่สามาริถืส่งมอบโคริงกัาริให้กัับลูกัค้าได้ตามที�กัำาหนดไว้ใน
สัญญา เพื�อเป็็นกัาริลดความเสี�ยงดังกัล่าว บริิษััทฯ จ่ำงมีกัาริ
จ่ำายค่าจ้ำางที�เหมาะสมกัับฝี่มือแริงงานแต่ละคน ดูแลในเรืิ�องของ
สวัสดิกัาริ ริวมถ่ืงกัาริดูแลด้านความเป็็นอยู่ของแริงงาน ให้ความ
สำาคัญกัับสถืานที�พักัอาศัย ให้มีความป็ลอดภูยั มีสิ�งแวดล้อม
และสุขอนามัยที�ดี เพื�อเป็็นกัาริจูำงใจำและสร้ิางปั็จำจัำยแวดล้อม 
ให้แริงงานอยากัทำางานกัับบริิษััทต่อไป็

2 2 2 ควัามเส่�ยงท่�ม่ผู้ลักริะทบต่ั้อสิทธิุหุ้ร่ิอการิลังทุน
ของผู้้�ถ่ือหุ้ลัักทรัิพย์ 

• ควัามเส่�ยงจากการิท่�บริิษััท  ม่ผู้ลัขาดทุนสะสม
จำานวันมากทำาใหุ้�ไม่สามาริถืจ่ายเงินปนผู้ลัได�ใน
อนาคตั้อันใกลั�

 ในงวดบัญชีั่ปี็ 2564 บริิษััทฯ มีผลกัาริดำาเนินงาน
ขาดทุนสุทธิุตามงบกัาริเงินเฉพาะกิัจำกัาริจำำานวน 139.94 ล้าน
บาท และเป็็นกัาริขาดทุนสุทธิุต่อเนื�อง ทำาให้บริิษััทฯ มีผลกัาริ
ดำาเนินงานขาดทุนสะสมตามงบกัาริเงินเฉพาะกิัจำกัาริ ณ สิ�นปี็ 
2564 เป็็นจำำานวน 868.64 ล้านบาท สาเหตุหลักักัาริขาดทุน
สะสมมาจำากัปี็ 2561 ลูกัค้าริายหน่�งของบริิษััทฯ ป็ริะสบปั็ญหา
ทางกัาริเงินมีหนี�คงค้างชั่ำาริะเป็็นริะยะเวลานาน บริิษััทฯ 
จ่ำงบันท่กัหนี�สูญ ต้นทุนก่ัอสร้ิางทั�งหมดเกีั�ยวกัับโคริงกัาริที�
บริิษััทฯ ดำาเนินกัาริ ริวมถื่งกัาริบันท่กัหนี�สูญจำากักัาริให้เงิน
กู้ัยืมแก่ับริิษััทย่อยเพื�อไป็ลงทุนในโคริงกัาริของลูกัค้าริายดัง
กัล่าว ซ่ี�งทำาให้มีผลกัริะทบทางลบต่องบกัาริเงินเฉพาะกิัจำกัาริ
จำำานวน 2,335 ล้านบาท นอกัจำากันี�บริิษััทฯ ป็ริะสบภูาวะ
กัาริแข่งขันด้านริาคาจำากักัาริป็ริะมูลงานทำาให้บริิษััทฯ ต้อง
ยอมรัิบกัำาไริขั�นต้นที�ลดลง เมื�อกัำาไริขั�นต้นลดลงก็ัมีผลกัริะทบ
ต่อกัำาไริสุทธิุตามงบเฉพาะกิัจำกัาริของบริิษััทฯ ลดลงไป็ด้วย 
และปี็ 2563 มีกัาริป็รัิบป็ริะมาณกัาริต้นทุนก่ัอสร้ิางเพิ�มข่�น
ของโคริงกัาริก่ัอสร้ิางคลังสินค้าอัจำฉริิยะ โดยสาเหตุหลักัของ
ต้นทุนที�เพิ�มมากัข่�น เกิัดจำากักัาริเจำาะสำาริวจำพบก้ัอนหินขนาด
ใหญ่ จำำานวนกัว่า 700 ตัน ซ่ี�งไม่ป็ริากัฎในแบบก่ัอสร้ิางในขั�น
ตอนกัาริป็ริะมูลงาน หลังจำากัพบปั็ญหาดังกัล่าว บริิษััทฯ ได้
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ดำาเนินตามหลักัวิศวกัริริมและกัฏิหมายมาโดยตลอด และได้ว่าจ้ำางผู้เชีั่�ยวชั่าญด้านงานโคริงสริ้างและริากัฐานเข้ามาแก้ัไขปั็ญหา
ที�เกิัดข่�น นอกัจำากักัาริพบก้ัอนหินขนาดใหญ่จำำานวนมากัแล้ว ชัั่�นดินข้างใต้พื�นที�ก่ัอสร้ิางยังเป็็นดินอ่อน จ่ำงทำาให้กัาริทำางานฐานริากั
และงานตอกัเสาเข็มดำาเนนิงานได้ช้ั่า อกีัทั�งยงัต้องใช้ั่ความริะมดัริะวังสูงเนื�องจำากัเป็็นกัาริก่ัอสร้ิางอาคาริเก็ับสนิค้าอตัโนมัติขนาด
ใหญ่ มีความสูงกัว่า 40 เมตริ กัาริแก้ัไขปั็ญหาที�เกิัดข่�นจ่ำงส่งผลกัริะทบต่อค่าแริง ค่าวัสดุ และต้นทุนอื�นๆ ที�เพิ�มสูงข่�นตามมา ริวม
ถ่ืงกัริะทบต่อกัาริทำางานในขั�นตอนอื�นๆ (Conse uential) เนื�องด้วยความซัีบซ้ีอนของงานที�เพิ�มข่�น เป็็นผลให้บริิษััทฯ ต้องขอขยาย
ริะยะเวลาก่ัอสร้ิางออกัไป็ และผลกัริะทบจำากักัาริริะบาดของไวรัิสโคโรินาสายพนัธ์ุุใหม่ (COVID-19) ทำาให้ค่าใช้ั่จ่ำายต่างๆ เพิ�มข่�น
อย่างมีนัยสำาคัญ โดยในปี็ 2562 ถ่ืง 2564 มีอัตริาขาดทุนสุทธิุ เป็็นร้ิอยละ -8.56 ร้ิอยละ -12.80 และร้ิอยละ -1.48 ตามลำาดับ กัาริ
ที�บริิษััทมีขาดทุนสะสมจำำานวนมากั ทำาให้บริิษััทฯ ไม่สามาริถืจ่ำายเงินปั็นผลให้กัับผู้ถืือหุ้นได้ตามกัฎหมาย และผู้ถืือหุ้นมีความเสี�ยง
ที�จำะไม่ได้รัิบเงินปั็นผลตามนโยบายกัาริจ่ำายเงินปั็นผล

 ปั็จำจุำบันบริิษััทฯ ได้ดำาเนินกัาริตามแผนกัลยุทธ์ุริวมถ่ืงบริิหาริจัำดกัาริควบคุมต้นทุนและค่าใช้ั่จ่ำายต่างๆ ให้เหมาะสม เพื�อ
ให้สามาริถืลดกัาริขาดทุนสะสมและให้ผลกัาริดำาเนินกัาริกัลับมามีกัำาไริสุทธิุโดยเร็ิว ซ่ี�งจำะทำาให้บริิษััทฯ สามาริถืจ่ำายเงินปั็นผลให้
กัับผู้ถืือหุ้นได้หากับริิษััทฯ มีกัำาไริสะสมและมีผลกัาริดำาเนินงานในปี็นั�นเป็็นกัำาไริสุทธิุเป็็นต้นไป็

• ควัามเส่�ยงจากการิม่ผู้้�ถ่ือหุุ้�นริายใหุ้ญ่มากกวั่า
ริ�อยลัะ 25 

 ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 บริิษััท เคพีเค 1999 
จำำากััด ถืือหุ้นในบริิษััทฯ จำำานวน 2,712,797,314 หุ้น  คิดเป็็น
ร้ิอยละ 28.30 ของจำำานวนหุ้นที�จำำาหน่ายได้แล้วทั�งหมดของบ
ริิษััทฯ (บริิษััท เคพีเค 1999 จำำากััด เป็็นบริิษััทฯ ที�ถืือหุ้นโดย
นางไพจิำตริ รัิตนานนท์ ป็ริะธุานกัริริมกัาริ ร้ิอยละ 50.50) ซ่ี�ง
สัดส่วนกัาริถืือหุ้นดังกัล่าวอาจำมีส่วนในกัาริตัดสินใจำอย่าง
มีสาริะสำาคัญในที�ป็ริะชัุ่มริวมถ่ืงกัาริขอมติในเรืิ�องอื�นใดที�
ต้องได้ริับเสียงส่วนใหญ่ของที�ป็ริะชุั่มผู้ถืือหุ้น ยกัเว้นเรืิ�อง
ที�กัฎหมายหรืิอข้อบังคับบริิษััทกัำาหนดให้ได้รัิบเสียง 3 ใน 4 
ของที�ป็ริะชุั่มผู้ถืือหุ้น ดังนั�น ผู้ถืือหุ้นริายอื�นอาจำมีความเสี�ยง
จำากักัาริไมส่ามาริถืริวบริวมคะแนนเสยีงเพื�อถ่ืวงดุลและตริวจำ
สอบเรืิ�องที�ผู้ถืือหุ้นใหญ่เสนอได้

 อย่างไริก็ัตาม เพื�อให้กัาริดำาเนินธุุริกิัจำของบริิษััทฯ เป็็น
ไป็ตามหลักักัาริกัำากัับดูแลกัิจำกัาริที�ดีและมีกัาริถ่ืวงดุลอำานาจำ 
บริิษััทฯ จำง่กัำาหนดขอบเขต อำานาจำหนา้ที�และความริบัผดิชั่อบ
ของคณะกัริริมกัาริชุั่ดต่างๆ ไว้อย่างชัั่ดเจำนและโป็ร่ิงใส อีกั
ทั�งกัำาหนดนโยบายกัาริทำาริายกัาริที�เกีั�ยวโยงกัันกัับกัริริมกัาริ 
ผู้ถืือหุ้นใหญ่ ผู้บริิหาริ ผู้มีอำานาจำควบคุมริวมถ่ืงบุคคลที�อาจำ
มีความขัดแย้ง ซ่ี�งในกัาริป็ริะชุั่มบุคคลดังกัล่าวจำะต้องไม่มี
สิทธิุออกัเสียงในกัาริอนุมัติในวาริะนั�นๆ  ริวมทั�งกัาริจัำดให้มี
คณะกัริริมกัาริตริวจำสอบที�มีความเป็็นอิสริะเข้าร่ิวมเป็็นคณะ
กัริริมกัาริบริิษััทเพื�อแสดงความโป็ร่ิงใสและสร้ิางความมั�นใจำให้
ผู้ถืือหุ้นว่าจำะสามาริถืสอบทานกัาริทำางานและถ่ืวงดุลอำานาจำ
ในฐานะตัวแทนของผู้ถืือหุ้นริายย่อยได้ในริะดับหน่�ง ริวมทั�ง
กัลั�นกัริองเรืิ�องต่างๆ  ก่ัอนที�จำะนำาเสนอต่อที�ป็ริะชุั่มผู้ถืือหุ้น
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กัาริ ับ ค �อน ริกัิจำ �อค าม ั� น

 กัาริ ับ ค �อน ริกิัจำ �อค าม ั� น

  น ทา าหมา กัาริจัำดกัาริ �อค าม ั� น 

   ห ักักัาริ ั นาอ า ั� น

	 	 ด้วัยวิัสัยทัศน์ของบริิษััทฯ	“เริามุ่งมั�นที�จำะสร้ิางสริริคน์วััตกัริริมและตอบสนองควัามต้องกัาริที�ดีที�สุดให้กัับล้กัค้าทั�งใน
ปริะเทศ	และภ้มิภาคเอเชีั่ยตะวัันออกัเฉีียงใต้	(CLMVT)”	เพ่�อให้บริริลุถึงวิัสัยทัศน์ที�วัางไว้ั	บริิษััทฯ	จึำงกัำาหนดกัริอบแนวัทางเพ่�อ
ให้เกิัดควัามยั�งย่นซึี�งคริอบคลุมมิติแห่งควัามยั�งย่น	ได้แก่ั	เศริษัฐกิัจำ	สังคม	และสิ�งแวัดล้อม	ภายใต้กัาริดำาเนินกัาริตามหลักักัาริ
กัำากัับด้แลกิัจำกัาริที�ดีมาเป็นแนวัทางในกัาริกัำาหนดกัลยุทธ์ุและ	นโยบายต่าง	ๆ	ในกัาริดำาเนินกิัจำกัาริของบริิษััทฯ

เ ร กิ

สิงแ ลอมสังคม

การก กับ ูแลกิ การ

    กัาริริา านกัาริ ั นาอ า ั� น

	 	 บริิษััทฯ	 เล็งเห็นถึงควัามสำาคัญของกัาริพัฒนาอย่างยั�งย่น	 โดยบริิษััทฯ	 ได้ให้ควัามสำาคัญอย่างยิ�งต่อกัาริสร้ิางผู้ล
ตอบแทนส้งสุดอย่างยั�งย่นให้กัับผู้้้มีส่วันได้เสียทุกัฝ่ึายด้วัยควัามตริะหนักัว่ัาธุุริกิัจำก่ัอสร้ิางนับเป็นธุุริกิัจำสำาคัญขั�นพ่�นฐานของ
ปริะเทศที�มีส่วันร่ิวัมในกัาริขับเคล่�อนกัาริเจำริิญเติบโตทางเศริษัฐกิัจำของปริะเทศโดยริวัม	 กัาริดำาเนินธุุริกิัจำก่ัอสร้ิางจำำาเป็นต้องมี
ควัามเกีั�ยวัข้องกัับผู้้้มีส่วันได้เสียหลายกัลุ่มด้วัยกััน	 โดยเฉีพาะอย่างยิ�งในเร่ิ�องของผู้ลกัริะทบต่อควัามเป็นอย่้	 ควัามปลอดภัย	
นอกัเหน่อจำากัพนักังานและคนงานของบริิษััทฯ	 แล้วัยังริวัมถึงสังคมและสิ�งแวัดล้อม	 โดยงานกั่อสริ้างเป็นปัจำจัำยหนึ�งในกัาริเกัิด
มลภาวัะด้านต่าง	ๆ	ที�อาจำส่งผู้ลกัริะทบต่อชุั่มชั่นสังคมที�อาศัยใกัล้เคียงบริิษััทฯ	หร่ิอหน่วัยงานก่ัอสร้ิาง	ริวัมถึงควัามเสี�ยงที�อาจำ
เกิัดอันตริายกัับชีั่วัิต	 และทรัิพย์สินหากัขาดกัาริดำาเนินกัาริด้านควัามปลอดภัย	 ขาดกัาริควับคุมด้แล	 และบริิหาริจัำดกัาริอย่างมี
ปริะสิทธิุภาพ	บริิษััทฯ	มีเป้าหมายในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำเพ่�อให้เกิัดกัาริพัฒนาอย่างยั�งย่นในทุกัขั�นตอนของกัริะบวันกัาริดำาเนินกัาริ
ของบริิษััทฯ	โดยกัาริปฏิิบัติตามกัฎหมาย	กัฎริะเบียบต่าง	ๆ 	ที�เกีั�ยวัข้องและดำาเนินธุุริกิัจำภายใต้วิัสัยทัศน์และภาริกิัจำที�สำาคัญ	โดย
ให้ควัามสำาคัญในเร่ิ�องควัามโปร่ิงใสควัามเช่ั่�อถ่อได้	เพ่�อให้บริริลุเป้าหมายและกัลยุทธ์ุที�วัางไว้ัโดยมีกัาริกัำาหนดเป็นนโยบายต่าง	
ๆ	และแนวัทางที�ต้องดำาเนนิกัาริอยา่งตอ่เน่�องและมกีัาริตดิตามปริะเมนิผู้ลเพ่�อกัาริพฒันาปริบัปริงุใหดี้ยิ�งขึ�น	โดยกัาริดำาเนนิงาน
ด้านควัามรัิบผิู้ดชั่อบต่อสังคมและสิ�งแวัดล้อมของบริิษััทฯ	แบ่งเป็น	2	ส่วัน	ได้แก่ั
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	 1)	กัาริดำาเนินงานในกัริะบวันกัาริ	(CSR	In	Process)	บริิษััทฯ	ดำาเนินงานด้วัยควัามริะมัดริะวัังในทุกัขั�นตอนด้วัยควัาม
รัิบผิู้ดชั่อบในกัาริลดผู้ลกัริะทบกัาริสร้ิางคุณ์ค่าและผู้ลปริะโยชั่น์ส้งสุดให้แก่ัผู้้้มีแก่ัผู้้้มีส่วันได้เสียทุกัฝ่ึายอย่างเท่าเทียมกััน	

	 2)	กัาริดำาเนินงานนอกักัริะบวันกัาริ	 (CSR	 After	 Process)	 บริิษััทฯ	 มีนโยบายในกัาริเข้าไปมีส่วันร่ิวัมและสนับสนุน
กิัจำกัริริมต่าง	 ๆ	 ทั�งทางตริงและทางอ้อมเพ่�อให้สังคมชัุ่มชั่นมีควัามเป็นอย่้ที�ดีขึ�นและสามาริถเติบโตได้อย่างยั�งย่นโดยไม่มีส่วัน
เกีั�ยวัข้องกัับกัาริดำาเนินงานของบริิษััทฯ

	 	 กัาริริายงานด้านกัาริพัฒนาอย่างยั�งย่นจัำดทำาขึ�นเพ่�อแสดงควัามเจำตนาริมณ์์ในกัาริบริิหาริงานเพ่�อควัามเติบโตอย่าง
ยั�งย่นของบริิษััทฯ	โดยคริอบคลมุกัาริพัฒนาเพ่�อควัามยั�งย่นและกัาริริายงานผู้ลกัาริดำาเนินงานของบริิษััทฯ	เพ่�อควัามยั�งย่นอย่าง
มีควัามรัิบผิู้ดชั่อบต่อสังคม	โดยแสดงผู้ลกัาริดำาเนินงานตั�งแต่วัันที�	1	มกัริาคม	2564	จำนถึง	วัันที�	31	ธัุนวัาคม	2564	ต่อผู้้้มีส่วัน
ได้เสียอย่างถ้กัต้อง	และโปร่ิงใส

  กัาริจัำดกัาริ กัริ ทบตอ มีส น ด สี นห ซีค คา อ ริกิัจำ

  หวงโ คุณคาของบริ ัท  

	 ในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำ	 บริิษััทฯ	 ได้คำานึงถึงกัาริบริิหาริจำัดกัาริห่วังโซ่ีอุปทานอย่างยั�งย่น	 เพ่�อลดต้นทุนและยกัริะดับขีด
ควัามสามาริถในกัาริแข่งขันในอุตสาหกัริริมและลดควัามเสี�ยงในด้านต่างในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำ	 เพ่�อกัาริสร้ิางผู้ลงานที�มีคุณ์ภาพ	
เสร็ิจำทันเวัลา	 สร้ิางควัามพึงพอใจำให้กัับล้กัค้า	 ด้วัยกัาริปริะสานงานและให้ควัามร่ิวัมม่อกัับผู้้้มีส่วันเกีั�ยวัข้อง	 ควับค่้ไปกัับกัาริ
บริิหาริต้นทุนที�สามาริถแข่งขันในธุุริกิัจำได้	

	 เพ่�อให้บริิษััทฯ	สามาริถแข่งขันในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำ	บริิษััทฯ	 ได้วิัเคริาะห์ต้นทุนในงานก่ัอสร้ิางซึี�ง	 ได้แก่ั	 ต้นทุนแริงงาน	
ต้นทุนวััตถุดิบ	ต้นทุนด้านเคร่ิ�องจัำกัริ	ต้นทุนวััสดุสิ�นเปล่อง	ต้นทุนกัาริบริิหาริโคริงกัาริ	ซึี�งล้วันเป็นต้นทุนส่วันใหญ่ของต้นทุนริวัม
ทั�งหมด	ดังนั�นกัาริบริิหาริจัำดกัาริงานก่ัอสร้ิาง	กัาริควับคุมต้นทุนกัาริก่ัอสร้ิางจึำงเป็นปัจำจัำยที�สำาคัญที�สุดที�จำะก่ัอให้เกิัดผู้ลกัำาไริและ
เพิ�มม้ลค่า	เริิ�มตั�งแต่กัาริวัางแผู้นปริะม้ลงานหร่ิอรัิบงานจำากัล้กัคา้	(เจ้ำาของโคริงกัาริ)	เม่�อได้งานมาต้องมีกัาริวัางแผู้นงานกัอ่สร้ิาง
และแผู้นกัาริใช้ั่ทรัิพยากัริอย่างรัิดกุัม	ดำาเนินกัาริปริะเมินสถานกัาริณ์์ล่วังหน้าและปริะเมินควัามเสี�ยงในกัาริทำางานให้คริบทุกัด้าน	
เพ่�อใหก้ัาริจำดัทำาปริะมาณ์กัาริตน้ทุนของแตล่ะงานเปน็ไปอยา่งแมน่ยำา	กัาริดำาเนินกัาริกัอ่สริา้งมปีริะสทิธิุภาพตริงตามขอ้กัำาหนด
เป็นไปตามแผู้นที�วัางไว้ั	เพ่�อให้กัาริส่งมอบงานมีคุณ์ภาพและทันเวัลา	ในริะหว่ัางกัาริดำาเนินกัาริก่ัอสร้ิาง	หากัมีปัจำจัำยใดที�มีกัาริ
เปลี�ยนแปลงหร่ิอมีเหตุกัาริณ์์ที�ไม่คาดคิดเกิัดขึ�นที�อาจำกัริะทบกัับกัาริทำางานหร่ิอทำาให้ต้นทุนเพิ�มขึ�นจำะต้องมีกัาริปริะชั่มุทุกัฝ่ึายที�
เกีั�ยวัข้องเพ่�อเตรีิยมพร้ิอมและจัำดกัาริแก้ัไขปัญหาอย่างริวัดเร็ิวั	และมปีริะสิทธิุภาพที�สุด	บริิษััทฯ	มีคณ์ะทำางาน	และกัาริจัำดเตรีิยม
บุคลากัริที�มีควัามเชีั่�ยวัชั่าญในงานแต่ละปริะเภทธุุริกิัจำ	ริวัมถึงเคร่ิ�องจัำกัริเคร่ิ�องม่อ	วััสดุอุปกัริณ์์	นอกัจำากันี�	บริิษััทฯ	ยังให้ควัาม
สำาคัญในด้านควัามปลอดภัยของชีั่วิัตและทรัิพย์สินของพนักังานและผู้้้มีส่วันเกีั�ยวัข้อง	 ริวัมไปถึงผู้ลกัริะทบด้านสิ�งแวัดล้อมและ
เป็นมิตริกัับชุั่มชั่นที�อย่้ริอบข้างในตลอดกัาริดำาเนินงานอย่างมีควัามสมดุลเป็นกัาริดำาเนินธุุริกิัจำเพ่�อกัาริเติบโตอย่างยั�งย่น

การประมูลงาน การประเมิน

และประมูลราคา

การสงมอบ

โครงการ

การรับประกัน

โครงการ

การบร�หารโครงการ

และการกอสราง

งานดานคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

งานดานการบริหารจัดการพัสดุ และโลจิสติกส

งานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

งานดานการเงินและการบัญชี

งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนยขอมูลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนยขอมูลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนยขอมูล

กิจกรรมหลัก

กิจ
กร

รม
สนั

บ
สนุ

น
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1  กิจกริริมหุ้ลััก (Primary Activities) คือ กัาริเชืั่�อมโยงกัันอย่างต่อเนื�องของ 5 กิัจำกัริริมหลักัตามบริิบทของธุุริกิัจำรัิบเหมา
ก่ัอสร้ิาง ซ่ี�งมีริายละเอียดดังนี�

กิจกริริมในหุ่้วังโซ่ึ่คุณค่า การิริะบุกิจกริริมท่�เก่�ยวัข�อง การิริะบุผู้้�ม่ส่วันได�เส่ย

1) กิจกริริมการิปริะมล้ังาน เป็็นกัจิำกัริริมที�มุ่งเนน้ใหไ้ด้
รัิบโอกัาสกัาริเป็็นผู้รัิบเหมาก่ัอสร้ิางเพื�อสร้ิางริายได้
ให้แก่ับริิษััทฯ

• กัาริติดต่อหางานจำากัสื�อต่าง ๆ หรืิอบางครัิ�งอาจำเป็็น
ลูกัค้าติดต่อเข้ามาโดยตริง

• กัาริศ่กัษัาความเป็็นไป็ได้ในกัาริก่ัอสร้ิาง

• กัาริซืี�อซีองป็ริะมูลเพื�อเข้าป็ริะมูลงาน

• ลูกัค้า (เจ้ำาของโคริงกัาริ)

• คู่แข่ง

2) กิจกริริมการิปริะเมินแลัะปริะม้ลัริาคา เป็็น
กิัจำกัริริมที� ต้องดำาเนินกัาริด้วยความริอบคอบ
เนื�องจำากัธุุริกิัจำก่ัอสร้ิางเป็็นกัาริกัำาหนดริาคาแบบ
ลำ�าซีำา (ริาคาเหมาตั�ง แต่ต้นจำนจำบไม่ริวมกัาริเพิ�ม/
ลดงานในอนาคต)

• กัาริถือดแบบหรืิอกัาริถือดป็ริิมาณกัาริก่ัอสร้ิางด้วยกัาริ
คำานวนแผนกัาริก่ัอสร้ิางป็ริิมาณวัสดุแริงงานเทคนิคทาง
วิศวกัริริมและเงื�อนไขกัาริก่ัอสร้ิางจำากัลูกัค้า

• กัาริยื�นซีองป็ริะมูลริาคาโคริงกัาริ

• ลูกัค้า (เจ้ำาของโคริงกัาริ)

• คู่แข่ง

3) กิจกริริมบริิหุ้าริงานก่อสริ�างแลัะการิก่อสริ�าง เป็็น
กิัจำกัริริมหลักัซ่ี�งใช้ั่ทรัิพยากัริแริงงานริะยะเวลาใน
กัาริดำาเนินงานมากัโดยเฉลี�ยป็ริะมาณ 2-3 ปี็ ต่อ
โคริงกัาริและเป็็นกิัจำกัริริมส่วนที�สร้ิางริายได้ให้แก่ั
ธุุริกิัจำ

• กัาริลงนามสัญญาก่ัอสร้ิาง

• กัาริจัำดเตรีิยมกัาริก่ัอสร้ิาง

• กัาริวางแผนทรัิพยากัริวัสดุ/แริงงาน

• กัาริก่ัอสร้ิางทุกัขั�นตอน

• กัาริติดตามตริวจำสอบคุณภูาพงาน

• กัาริวางบิลเป็็นไป็ตามความคืบหน้างาน

• ลูกัค้า (เจ้ำาของโคริงกัาริ)

• ที�ป็ร่ิกัษัาโคริงกัาริ (ผู้ตริวจำสอบ)

• คู่ค้าผู้ผลิตและจำำาหน่ายวัสดุ/แริงงาน

• พนักังาน

• ผู้รัิบเหมาช่ั่วง

• ชุั่มชั่นริอบข้างโคริงกัาริ

• หน่วยงานภูาครัิฐหน่วยงานกัำากัับที�ทำาหน้าที�ควบคุม
คุณภูาพ

4) กิจกริริมการิส่งมอบโคริงการิ เป็็นกิัจำกัริริมที�ริวม
ถ่ืงกัาริบริิกัาริเกั็บงานซ่ี�งเป็็นไป็ตามสัญญากัาริ
กัารัินตีผลงาน

• กัาริทดสอบริะบบเต็มรูิป็แบบ

• กัาริอบริมให้ความรู้ิ/คู่มือกัาริใช้ั่งาน 
 (ข่�นกัับสัญญาโคริงกัาริ)

• กัาริส่งมอบงาน

• ลูกัค้า (เจ้ำาของโคริงกัาริ)

• ที�ป็ร่ิกัษัาโคริงกัาริ(ผู้ตริวจำสอบ)

• คู่ค้าผู้ผลิตและจำำาหน่ายวัสดุ/แริงงาน

• พนักังาน

• ผู้รัิบเหมาช่ั่วง

• ชุั่มชั่นริอบข้างโคริงกัาริ

• หน่วยงานภูาครัิฐหน่วยงานกัำากัับที�ทำาหน้าที�ควบคุม
คุณภูาพ

5) กิจกริริมการิรัิบปริะกันโคริงการิ เป็็นกิัจำกัริริมที�จำะ
บริิกัาริดูแลหลังจำากัส่งมอบงานไป็แล้ว ซ่ี�งข่�นอยู่กัับ
ข้อตกัลงในสัญญา 

• กัาริแก้ัไขผลงานที�เกิัดกัาริชั่ำารุิด

• กัาริบำารุิงรัิกัษัาอุป็กัริณ์

• กัาริบริิกัาริหลังกัาริขาย

• ลูกัค้า (เจ้ำาของโคริงกัาริ)

• คู่ค้าผู้ผลิตและจำำาหน่ายวัสดุ/แริงงาน

• ชุั่มชั่นริอบข้างโคริงกัาริ

• ผู้รัิบเหมาช่ั่วง
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2  กิจกริริมสนับสนุน (Support Activities) คือ กิัจำกัริริมที�สนับสนุนให้กิัจำกัริริมหลักับริริลุเป้็าหมายซ่ี�งมีความสำาคัญไม่น้อย
ไป็กัว่ากิัจำกัริริมหลักั โดยบริิษััทฯ ได้มีกัาริดำาเนินกัาริอย่างริอบคอบและป็ฏิิบัติตามเกัณฑ์์กัาริบริิหาริจัำดกัาริอย่างเหมาะสมทั�งงาน
ด้านคุณภูาพอาชีั่วอนามัยความป็ลอดภัูยและสิ�งแวดล้อม ด้านบัญชีั่กัาริเงิน ด้านพัฒนาทรัิพยากัริบุคคล ด้านริะบบเทคโนโลยี
สาริสนเทศ และด้านงานธุุริกัาริส่วนงานสนับสนุนของบริิษััทต่าง ๆ ซ่ี�งป็ริะกัอบไป็ด้วยหน่วยงานต่อไป็นี�

กิจกริริมในหุ่้วังโซ่ึ่คุณค่า การิริะบุกิจกริริมท่�เก่�ยวัข�อง การิริะบุผู้้�ม่ส่วันได�เส่ย

1) งานด�านคุณภาพ อาช่ื่วัอนามัย ควัามปลัอดภัย 
แลัะสิ�งแวัดลั�อมในการิทำางาน ( S E) เพื�อให้
โคริงกัาริก่ัอสร้ิางต่าง ๆ ของบริิษััทฯ ให้มีคุณภูาพ
สอดคล้องกัับข้อกัำาหนดของสัญญาก่ัอสร้ิาง เกิัด
ความป็ลอดภูัย และลดผลกัริะทบต่อสิ�งแวดล้อม 
กัับผู้ที�เกีั�ยวข้องในกัาริทำางานของโคริงกัาริก่ัอสร้ิาง 
ริวมทั�งเพื�อให้สอดคล้องกัับกัฎหมายหรืิอข้อกัำาหนด
ที�เกีั�ยวข้องในกัาริดำาเนินงาน เช่ั่น กัาริพิจำาริณาด้าน
กัาริป็ฏิิบัติต่อแริงงานอย่างเป็็นธุริริม กัาริป็ฏิิบัติ
ตามหลักัสิทธิุมนุษัยชั่นกัาริไม่ใช้ั่แริงงานเด็กัและ
แริงงานผิดกัฎหมาย และกัาริป็ฏิิบัติตามกัฎหมาย
สิ�งแวดล้อม เป็็นต้น

• วางแผนกัาริงานด้านคุณภูาพ อาชีั่วอนามัย ความ
ป็ลอดภูัย และสิ�งแวดล้อมในกัาริทำางานริ่วมกัับฝ่่าย
บริิหาริและผู้จัำดกัาริโคริงกัาริที�ได้ริับมอบหมายให้บริิหาริ
โคริงกัาริที�เปิ็ดข่�นใหม่

• ป็ริะสานงานริายละเอียดความต้องกัาริงานด้านคุณภูาพ 
อาชีั่วอนามัย ความป็ลอดภัูย และสิ�งแวดล้อมในกัาริ
ทำางาน

• ตริวจำสอบและควบคุมงานด้านคุณภูาพ อาชีั่วอนามัย 
ความป็ลอดภัูย และสิ�งแวดล้อมในกัาริทำางาน

• สรุิป็ผลกัาริดำาเนินงานด้านคุณภูาพ อาชีั่วอนามัย ความ
ป็ลอดภูัย และสิ�งแวดล้อมในกัาริทำางานให้ความเห็น
เสนอขออนุมัติต่อผู้บริิหาริ เพื�อให้เกัิดกัาริป็ริับป็ริุง
อย่างต่อเนื�อง

• ลูกัค้า (เจ้ำาของโคริงกัาริ)

• ที�ป็ร่ิกัษัาโคริงกัาริ (ผู้ตริวจำสอบ)

• คู่ค้าผู้ผลิตและจำำาหน่ายวัสดุ/แริงงาน

• ผู้รัิบเหมาช่ั่วง

• หน่วยงานภูาครัิฐหน่วยงานกัำากัับที�ทำาหน้าที�ควบคุม
คุณภูาพ

• พนักังาน

• สังคมและชุั่มชั่นริอบข้างโคริงกัาริ

2) งานด�านการิจัดซ่ึ่�อจัดจ�างแลัะ งานด�านการิ
บริิหุ้าริจัดการิพัสดุ แลัะโลัจิสติั้กส์ เป็็นงานที�รัิบ
ผิดชั่อบดำาเนินกัาริจัำดซืี�อจัำดจ้ำางเพื�อใช้ั่ในโคริงกัาริ
ก่ัอสริ้างต่าง ๆ ของบริิษััทฯ โดยคัดเลือกัวัสดุ
อุป็กัริณ์ และบริิกัาริที�มีคุณภูาพสอดคล้องกัับข้อ
กัำาหนดของสัญญาก่ัอสร้ิางในจำำานวนที�ถูืกัต้องตริง
ตามเวลาที�ต้องกัาริใช้ั่งานในริาคาและเงื�อนไขที�
เหมาะสมติดตามผลกัาริส่งมอบวัสดุอุป็กัริณ์และ
บริิกัาริที�จัำดซืี�อจัำดจ้ำาง ให้กัับโคริงกัาริกั่อสร้ิางให้
เรีิยบร้ิอยสมบูริณ์และนำาเกัณฑ์์กัาริป็ริะเมินด้าน
ความยั�งยืนทั�งในมิติกัาริกัำากัับกิัจำกัาริสังคม และสิ�ง
แวดล้อมเข้ามาป็รัิบใช้ั่ในงานด้านกัาริจัำดซืี�อจัำดจ้ำาง
ด้วย เช่ั่น กัาริพิจำาริณาด้านกัาริป็ฏิิบัติต่อแริงงาน
อย่างเป็็นธุริริม กัาริป็ฏิิบัติตามหลักัสิทธิุมนุษัยชั่น
กัาริไม่ใช้ั่แริงงานเด็กั และแริงงานผิดกัฎหมาย และ
กัาริป็ฏิิบัติตามกัฎหมายสิ�งแวดล้อม เป็็นต้น

• วางแผนกัาริจำัดซืี�อจำัดจำ้างริ่วมกัับฝ่่ายบริิหาริและผู้
จัำดกัาริโคริงกัาริที�ได้รัิบมอบหมายให้บริิหาริโคริงกัาริที�
เปิ็ดข่�นใหม่

• คัดเลือกัผู้ขาย/ผู้ให้บริิกัาริจำากับัญชีั่ริายชืั่�อผู้ขายบัญชีั่
ริายชืั่�อผู้ให้บริิกัาริตามบัญชีั่ริายชืั่�อที�ฝ่่ายจัำดซืี�อฯ มีอยู่

• จัำดส่งริายละเอียดความต้องกัาริวัสดุอุป็กัริณ์/บริิกัาริให้ผู้
ขาย/ผู้ให้บริิกัาริพร้ิอมริะบุกัำาหนดเวลากัารินำาเสนอริาคา

• ตริวจำสอบความถูืกัต้องของกัาริเสนอริาคาสรุิป็เป็รีิยบ
เทียบริาคาและเงื�อนไขที�ผู้ขาย/ผู้ให้บริิกัาริแต่ละริาย
เสนอมา

• หารืิอกัับฝ่่ายบริิหาริและผู้จัำดกัาริโคริงกัาริเพื�อตริวจำสอบ
ความถูืกัต้องให้ตริงกัับความต้องกัาริของหน่วยงานและเจำ
ริจำำาต่อริองริาคาและเงื�อนไขกัับผู้ขาย/ผู้ให้บริิกัาริ

• สรุิป็ผู้ขาย/ผู้ให้บริิกัาริที�เสนอริาคาและเงื�อนไขที�ดีที�สุด
พร้ิอมให้ความเห็นเสนอขออนุมัติต่อผู้บริิหาริ

• ลูกัค้า (เจ้ำาของโคริงกัาริ)

• ที�ป็ร่ิกัษัาโคริงกัาริ (ผู้ตริวจำสอบ)

• คู่ค้าผู้ผลิตและจำำาหน่ายวัสดุ/แริงงาน

• ผู้รัิบเหมาช่ั่วง

3) งานด�านทรัิพยากริบุคคลั เมื�อมีกัาริเปิ็ดโคริงกัาริใหม่ฝ่่ายทรัิพยากัริบุคคลมีหน้าที�ในกัาริจัำดสริริบุคลากัริที�เหมาะสมทั�งความสามาริถืและจำำานวนบุคลากัริในแต่ละป็ริะเภูทของงาน
ริวมถ่ืงจัำดสริริคนงานให้เหมาะสมเพียงพอเพื�อให้กัาริดำาเนินงานเกิัดป็ริะสิทธิุภูาพสูงสุดโดยจำะมีกัาริแต่งตั�งผู้จัำดกัาริโคริงกัาริเพื�อทำาหน้าที�บริิหาริงานภูายในโคริงกัาริให้เรีิยบร้ิอย

4) งานด�านบัญช่ื่ ดูแลรัิบผิดชั่อบในส่วนของริะบบบัญชีั่งานภูาษีัอากัริต่าง ๆ กัาริจัำดทำาริายงานกัาริเงินต่าง ๆ เพื�อเสนอต่อผู้บริิหาริและองค์กัริภูายนอกั เช่ั่น ตลาดหลักัทรัิพย์
แห่งป็ริะเทศไทย สำานักังานกัำากัับหลักัทรัิพย์และตลาดหลักัทรัิพย์ เป็็นต้น

5) งานด�านการิเงิน ดูแลรัิบผิดชั่อบในกัาริจัำดหาเงินทุนหมุนเวียนในโคริงกัาริก่ัอสร้ิางกัาริทำาหนังสือคำ�าป็ริะกัันริวมถ่ืงกัาริติดตามเรีิยกัเก็ับเงินตามสัญญาก่ัอสร้ิางและกัาริจ่ำายเงิน
แก่ั Vender หรืิอ Subcontractor ต่าง ๆ 

6) งานด�านริะบบเทคโนโลัย่แลัะสาริสนเทศ ส่วนงานบริิหาริและริะบบขอ้มูลเป็็นผู้ดูแลรัิบผิดชั่อบในกัาริดำาเนินกัาริตดิตั�งพัฒนาและบำารุิงรัิกัษัาริะบบเทคโนโลยสีาริสนเทศของ
องค์กัริ ริวมถ่ืงบริิษััทฯ มีกัาริพัฒนาโป็ริแกัริมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื�อเพิ�มป็ริะสิทธิุภูาพในกัาริดำาเนินงานให้มากัข่�น
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  การวิเคราะห ูมีสวน ดสวนเสีย นหวงโ คุณคา
	 	 	 บริิษััทฯ	 สร้ิางควัามผู้้กัพันกัับผู้้้มีส่วันได้เสียแต่ละกัลุ่มแตกัต่างกัันไปตามควัามเหมาะสมของโอกัาสและริะดับของ

ควัามสัมพันธ์ุ	ทั�งในร้ิปแบบที�เป็นทางกัาริและไม่เป็นทางกัาริ	เพ่�อร่ิวัมกัันผู้ลักัดันให้เกิัดกัาริเปลี�ยนแปลงเชิั่งบวักั	และลดผู้ลกัริะทบ
เชิั่งลบที�อาจำเกิัดขึ�นสำาหรัิบทุกัฝ่ึาย	โดยในปี	2564	ได้กัำาหนดแนวัทางกัาริสร้ิางกัาริมีส่วันร่ิวัมกัับผู้้้มีส่วันได้เสีย	ซึี�งปริะกัอบด้วัย

2

	 	 บริิษััทฯ	 เล็งเห็นควัามสำาคัญในกัาริกัำาหนดแนวัทางกัาริสร้ิางกัาริมีส่วันร่ิวัมกัับผู้้้มีส่วันได้เสียที�มีปริะสิทธิุภาพ	 จึำงได้
จัำดปริะชัุ่มเชิั่งปฏิิบัติกัาริริ่วัมกัับหน่วัยงานที�เกีั�ยวัข้องในกัาริวัิเคริาะห์	 เพ่�อริะบุกัลุ่มผู้้้มีส่วันได้เสีย	 ควัามคาดหวัังของกัลุ่มมีผู้้้มี
ส่วันได้เสีย	และแนวัทางกัาริสร้ิางกัาริมีส่วันร่ิวัมกัับผู้้้มีส่วันได้เสีย	โดยสามาริถสรุิปได้ดังต่อไปนี�

ระบุและวิเคราะห ูมีสวน ดเสียและแนวทางวิ ีการมีสวนรวม

ูมีสวน ดสวนเสีย ประเดน ความคาดหวัง แนวทางการดาเนินงาน ชองทางการมีสวนรวม

1)	ผู้้้ถ่อหุ้น/นักัลงทุน • ผู้ลตอบแทนและกัาริเติบโตขององค์กัริ
อย่างมั�นคงและยั�งย่น

• กัาริดำาเนินกิัจำกัาริปริะสบควัามสำาเร็ิจำ
ตามเป้าหมาย

• ควัามสามาริถในกัาริบริิหาริจัำดกัาริผู้ล
ตอบแทนที�ดี

• กัาริกัำา กัับ ด้แล กิัจำกัาริ ที� ดี ของคณ์ะ
กัริริมกัาริ

• กัาริปริับตัวัขององค์กัริให้ทันต่อธุุริกิัจำ
ใหม่ๆ

• กัาริขยายกัาริลงทุนส่้ธุุริกิัจำอ่�นเพ่�อสร้ิางริายได้
เพิ�มเติม

• เข้าร่ิวัมโคริงกัาริ	 CGR	 เพ่�อเป็นแนวัทางในกัาริ
พัฒนากัาริกัำากัับด้แลกิัจำกัาริของบริิษััท

• ปฏิิบัติต่อผู้้้ถ่อหุ้นตามนโยบายจำริริยาบริริณ์ทาง
ธุุริกิัจำริวัมทั�งเคาริพสิทธิุของผู้้้ถ่อหุ้นในกัาริได้รัิบ
ข้อม้ลข่าวั	 สาริที�จำำาเป็นถ้กัต้องตามควัามเป็น
จำริิงตามที�ตลาดหลักัทรัิพย์แห่งปริะเทศไทย	 และ
สำานักังานคณ์ะกัริริมกัาริกัำากัับหลักัทรัิพย์และ
ตลาดหลักัทรัิพย์กัำาหนด

• กัาริปริะชุั่มสามัญปริะจำำาปี	(AGM)
• กิัจำกัริริมนักัลงทุนพบผู้้้บริิหาริ	 (Opportunity	

Day)
• กัาริเปิดเผู้ยข้อม้ลแบบแสดงริายกัาริข้อม้ล

ปริะจำำาปี/ริายงานปริะจำำาปี	2564	(แบบ		56-1	
One	Report)	

• กัาริ เ ปิ ด เ ผู้ย ข่ า วัสา ริของบ ริิ ษััทฯ 	 กัับ
ตลาดหลักัทรัิพย์

2)	ล้กัค้า • กัาริส่งมอบงานและบริิกัาริที�มีคุณ์ภาพ
และเง่�อนไขเวัลาที�กัำาหนดในริาคาที�ตกัลง
กัันไว้ั

• กัาริดำาเนินกัาริอย่างโปร่ิงใส
• ควัามร่ิวัมม่อในกัาริแก้ัไขปัญหา

• ปฏิิบัติต่อล้กัค้าโดยยึดหลักัดำาเนินงานตาม
มาตริฐานสากัลตอบสนองควัามต้องของกัาริล้กัค้า

• กัาริสง่มอบงานที�มีถ้กัต้องตริงเวัลาและริกััษัาควัาม
ลับของล้กัค้า

• กัาริบริิหาริสัญญาและจำัดกัาริข้อตกัลงหร่ิอข้อ
พิพาทต่าง	ๆ	ร่ิวัมกััน

• กัาริปริะชุั่มร่ิวัมกัันกัับล้กัค้า
• กัาริสำาริวัจำควัามพึงพอใจำของล้กัค้า
• กัาริริับฟังควัามคิดเห็นและข้อริ้องเรีิยนจำากั

ล้กัค้า	
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ระบุและวิเคราะห ูมีสวน ดเสียและแนวทางวิ ีการมีสวนรวม

ูมีสวน ดสวนเสีย ประเดน ความคาดหวัง แนวทางการดาเนินงาน ชองทางการมีสวนรวม

3)	ค่้แข่งขัน • มีกัาริแข่งขันที�เป็นธุริริม • ปฏิิบัติต่อค่้แข่งขันทางกัาริค้าด้วัยวิัธีุกัาริที�ไม่สุจำริิต
หร่ิอไม่เหมาะสมไม่โจำมตีหร่ิอทำาลายช่ั่�อเสียงของค่้
แข่งด้วัยกัาริกัล่าวัหาในทางร้ิายหร่ิอใช้ั่วิัธีุอ่�นที�ไม่
ถ้กัต้องและไม่กัลั�นแกัล้งหร่ิอทำาให้ค่้แข่งเสียโอกัาส
อย่างไม่เป็นธุริริม

• มีนโยบายให้กัาริสนับสนุนกัาริร่ิวัมม่อในกัาริ
แข่งขันทางกัาริค้าเพ่�อปริะโยชั่น์ส้งสุดของ
ล้กัค้าภายใต้กัริอบกัติกัากัาริแข่งขันเสรีิที�เป็น
ธุริริมไม่แสวังหาข้อม้ลที�เป็นควัามลับของค่้
แข่งขันทางกัาริค้าด้วัยวิัธุีกัาริที�ไม่สุจำริิตหร่ิอ
ไม่เหมาะสม

4)	ค่้ค้า • สร้ิางควัามน่าเช่ั่�อถ่อและธุริริมาภิบาล
ขององค์กัริ

• ควัามเป็นธุริริมและเสมอภาค
• กัาริแลกัเปลี�ยนควัามริ้้ปริะสบกัาริณ์์และ

ควัามเชีั่�ยวัชั่าญริะหว่ัางกััน
• กัาริปฏิิบัติตามสัญญาหร่ิอข้อตกัลงอย่าง

เป็นธุริริม
• ได้รัิบข้อม้ลที�ถ้กัต้องริวัดเร็ิวัตามเง่�อนไข

ริะยะเวัลากัาริให้ควัามริ้้และกัาริพัฒนา
ร่ิวัมกััน

• ควัามสามาริถผู้ลงานและควัามเป็นอาชีั่พ
ของทีมงาน

• ควัามสามาริถในกัาริบริิหาริกิัจำกัาริ	 และ
บริริษััทภิบาล

• กัาริปริะเมินคุณ์สมบัติกัาริคัดเล่อกัค่้ค้า
• กัาริจัำดทำาริะบบจัำดซ่ี�อจัำดจ้ำางที�มีมาตริฐาน
• กัาริเจำริจำาหาร่ิอร่ิวัมกัันเพ่�อหาข้อตกัลงในกัาริ

ทำางาน
• ให้ควัามสำาคัญกัับค่้ค้าในฐานพันธุมิตริทางธุุริกิัจำ

ที�มีส่วันช่ั่วัยให้เกิัดกัาริพัฒนาอย่างยั�งย่นโดย
ปฏิิบัติกัับค่้ค้าอย่างเป็นธุริริมและเสมอภาครัิกัษัา
สัมพันธุภาพที�ดีต่อกัันและคำานึงถึงผู้ลปริะโยชั่น์
ร่ิวัมกััน

• ปฏิิบัติตามนโยบายกัาริจัำดซ่ี�อจัำดหา
• กัาริพัฒนาค่้ค้าด้วัยกัาริแนะนำาให้ควัามร้้ิควัาม

เข้าใจำในกัาริพัฒนาร่ิวัมกััน
• สร้ิางควัามเข้าใจำในแนวัทางกัาริดำาเนินธุุริกิัจำเช่ั่น

มีนโยบายต่อต้านกัาริทุจำริิตคอริัปชัั่�นและส่งเสริิม
กัาริปฏิิบัติต่อค่้ค้าอย่างเป็นธุริริม

• กัาริปริะชุั่มร่ิวัมกััน
• กัาริรัิบฟังควัามคิดเห็นและรัิบข้อร้ิองเรีิยน
• กัาริศึกัษัาด้งานในโคริงกัาริของบริิษััท
• กัาริส่�อสาริผู่้านช่ั่องทางต่าง	ๆ
• กัาริทำาบันทึกัข้อตกัลงต่าง	ๆ	ริวัมทั�งกัาริรัิกัษัา

ควัามลับทางธุุริกิัจำ

5)	พนักังาน • ค่าตอบแทนและสิทธุิปริะโยชั่น์ที�เป็น
ธุริริม

• กัาริฝึึกัอบริมและพัฒนาอย่างต่อเน่�อง
• ควัามมั�นคงและก้ัาวัหน้าในกัาริทำางาน

• ปฏิิบัติต่อพนักังานอย่างเป็นธุริริมคำานึงถึงหลักั
สิทธิุมนุษัยชั่นและร่ิวัมพัฒนาศักัยภาพของ
พนักังานอย่างต่อเน่�อง

• จ่ำายค่าตอบแทนและสวััสดิกัาริอย่างเหมาะสม
• พัฒนาพนักังานคริอบคลุมควัามสมริริถนะหลักั

องค์กัริทั�งควัามสามาริถเชิั่งกัาริบริิหาริจัำดกัาริและ
ควัาม	สามาริถในกัาริปฏิิบัติงาน

• ผู้้้บริิหาริพบพนักังาน	(CEO	Talk)
• คณ์ะกัริริมกัาริสวััสดิกัาริในสถานปริะกัอบกัาริ
• กัล่องรัิบเร่ิ�องข้อร้ิองเรีิยน
• แผู้นกัาริฝึึกัอบริมพนักังาน
• กัาริปริะเมินผู้ลกัาริปฏิิบัติงานปริะจำำาปี
• แผู้นกัาริดำาเนินกิัจำกัริริมปริะจำำาปี
• Line	@trcconstruction
• Line	@trchr

6)	สังคมและชุั่มชั่น • กัาริดำาเนินงานที�มีควัามรัิบผิู้ดชั่อบต่อ
สังคมและสิ�งแวัดล้อม

• กัาริมีส่วันร่ิวัมในกัาริพัฒนาชัุ่มชั่นอย่าง
ยั�งย่น

• กัาริรัิบฟังและแก้ัไขปัญหาอย่างทันท่วังที

• กัาริจัำดกัาริด้านสิ�งแวัดล้อมและควัามปลอดภัย
ตามกัฎหมายและข้อกัำาหนดที�เกีั�ยวัข้องป้องกััน
ควัามเสี�ยงที�อาจำเกิัดกัับชุั่มชั่นอย่างต่อเน่�อง

• ร่ิวัมรัิบฟังควัามคิดเห็นและแก้ัไขปัญหาเร่ิ�อง
ร้ิองเรีิยน

• ร่ิวัมกัับชุั่มชั่นดำาเนินกิัจำกัริริม/โคริงกัาริด้านอาชีั่พ
กัาริศึกัษัากัาริอนุริักัษ์ัวััฒนธุริริมปริะเพณี์ท้องถิ�น
และร่ิวัมพัฒนาสถานที�ชุั่มชั่นให้น่าอย่้

• ตัวัแทนบริิษััทฯ	 จัำดปริะชุั่มกัับหม่้บ้านและ
ชุั่มชั่นเพ่�อทำาควัามเข้าใจำผู้ลกัริะทบหร่ิอข้อคิด
เห็นในกัาริดำาเนินงานของโคริงกัาริ

• ช่ั่องทางกัาริรัิบข้อร้ิองเรีิยน
• กัาริดำาเนินงานด้านสิ�งแวัดล้อมในโคริงกัาริ

ก่ัอสร้ิาง
• โคริงกัาริเพ่�อปริะโยชั่น์ต่อสังคมและชุั่มชั่น	

7)	เจ้ำาหนี� • สามาริถปฏิิบัติตามเง่�อนไขและข้อตกัลง
ของสัญญาควัามโปร่ิงใสในกัาริทำาธุุริกิัจำ

• ควัามสามาริถในกัาริชั่ำาริะหนี�ค่น
• ริะดับเคริดิตที�น่าเช่ั่�อถ่อ

• ปฏิิบัติตามเง่�อนไขและข้อตกัลงของสัญญาอย่าง
เคร่ิงครัิด

• กัาริปฏิิบัติติตามแผู้นกัาริชั่ำาริะหนี�
• กัาริวิัเคริาะห์และปริะมาณ์กัาริริายได้

• เบอร์ิโทริศัพท์ของบริิษััท
• Email	
• หนังส่อย่นยันยอด

8)	หน่วัยงานภาครัิฐ • ปฏิิบัติตามริะเบียบข้อบังคับกัฎหมาย
ที�เกีั�ยวัข้อง

• ไ ม่ส ร้ิางผู้ลกัริะทบต่อสังคมและสิ� ง
แวัดล้อม

• ปฏิิบัติตามกัฎหมายริะเบียบข้อบังคับที�กัฎหมาย
กัำาหนดในทุกั	ๆ	ด้าน

• เปิดเผู้ยข้อม้ลอย่างโปร่ิงใส

• ริายงานข้อม้ลตามที�กัฎหมายกัำาหนด
• นำาส่งภาษีัตามกัฎหมายกัำาหนด
• กัาริสนับสนุนโคริงกัาริต่าง	ๆ 	ของภาครัิฐที�เป็น

ปริะโยชั่น์ต่อส่วันริวัม
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    กัาริดำาเนินธุุริกิัจำของบริิษััทฯ ได้มีส่วนร่ิวมในกัาริพัฒนาเศริษัฐกิัจำและสังคมของป็ริะเทศด้วยความภูาคภููมิใจำที�ได้มีส่วน
ในกัาริผลกััดันและเตบิโตคู่กัับป็ริะเทศไทยมาโดยตลอดและมโีอกัาสที�จำะสริา้งผลกัริะทบทั�งทางบวกัและทางลบตอ่ตอ่สงัคมและ
ความป็ลอดภัูย ทั�งสังคมภูายในและภูายนอกับริิษััทฯ ความรัิบผิดชั่อบต่อสังคมและความป็ลอดภัูยจ่ำงนับเป็็นอีกัหน่�งอุดมกัาริณ์
ในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำและภูาริกิัจำที�สำาคัญในกัาริมีส่วนร่ิวมสร้ิางสริริค์และพัฒนาคุณภูาพชีั่วิตและความป็ลอดภูัยของทุกัสังคมที�
บริิษััทฯ มีส่วนเกีั�ยวข้องให้ดียิ�งข่�นโดยมีกัาริส่งเสริิมและสนับสนุนกิัจำกัริริมสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื�องมาโดยตลอดโดย
มุ่งหวังในกัาริอยู่ร่ิวมกัับสังคมและชุั่มชั่นอย่างมีความสุขตลอดริะยะเวลากัว่า 23 ปี็
   บริิษััทฯ มีความมุ่งมั�นในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำภูายใต้จำริิยธุริริมและกัาริจัำดกัาริที�ดีมีเจำตนาริมณ์ที�จำะดำาเนินธุุริกิัจำอย่างมี
คุณธุริริมควบคู่ไป็กัับกัาริมีส่วนร่ิวมรัิบผิดชั่อบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อมโดยกัำาหนดนโยบายและแนวป็ฏิิบัติในเรืิ�องความรัิบผิด
ชั่อบต่อสังคมซ่ี�งย่ดตามแนวทางของตลาดหลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย 1) ด้านบริริษััทภิูบาลและกัาริกัำากัับดูแลกิัจำกัาริที�ดี 2) กัาริ
ป็ริะกัอบธุุริกิัจำด้วยความเป็็นธุริริม 3) กัาริเคาริพสิทธิุมนุษัยชั่นและกัาริป็ฏิิบัติต่อแริงงานอย่างเป็็นธุริริม 4) กัาริดูแลความป็ลอดภัูย
และรัิกัษัาสิ�งแวดล้อม 5) ความรัิบผิดชั่อบต่อผู้บริิโภูค และ 6) กัาริร่ิวมพัฒนาชุั่มชั่นและสังคมโดยมุ่งมั�นดูแลให้กัาริดำาเนินงานทุกั
กัริะบวนกัาริไม่ก่ัอให้เกิัดผลกัริะทบทางลบต่อชุั่มชั่นความป็ลอดภัูย และสิ�งแวดล้อม ควบคู่ไป็กัับกัาริพัฒนากิัจำกัริริมเพื�อสังคม 
ซ่ี�งช่ั่วยสงเสริิมให้ชุั่มชั่นสังคมโดยริวมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชืั่�อมั�น เพื�อเกิัดความยั�งยืนของบริิษััทฯ ต่อไป็

  กัาริจัำดกัาริดานบริริษััท ิบา กัาริกัำากัับด กิัจำกัาริที�ดี

  บริิษััทฯ มุ่งมั�นที�จำะดำาเนินธุุริกิัจำภูายใต้หลักักัาริกัำากัับดูแลกิัจำกัาริที�ดี มีเจำตนาริมณ์ที�จำะดำาเนินธุุริกิัจำอย่างมีคุณธุริริม
ควบคู่ไป็กัับกัาริมส่ีวนริว่มริบัผดิชั่อบตอ่สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม คณะกัริริมกัาริบริิษััทฯ ได้มีกัาริสง่เสริิมใหมี้กัาริกัำากัับดูแลกัจิำกัาริที�
ดีซ่ี�งเป็็นความรัิบผิดชั่อบที�มีต่อผู้ถืือหุ้น และถืือเป็็นหน้าที�ของคณะกัริริมกัาริที�จำะสร้ิางความเชืั่�อมั�นให้กัับผู้ถืือหุ้นในกัาริกัำากัับดูแล
กัาริดำาเนินธุุริกิัจำของบริิษััทฯ โคริงสร้ิางกัาริกัำากัับดูแลกิัจำกัาริได้ริวมถ่ืงคณะกัริริมกัาริชุั่ดย่อยต่าง ๆ  โดยริายละเอียดป็ริากัฎอยู่ใน
หัวข้อ “โคริงสร้ิางกัาริกัำากัับดูแลกิัจำกัาริ” ในแบบแสดงริายกัาริข้อมูลป็ริะจำำาปี็/ริายงานป็ริะจำำาปี็ 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
ฉบับนี� บริิษััทฯ ได้จัำดทำาคู่มือกัาริกัำากัับดูแลกิัจำกัาริที�ดี จำริิยธุริริมและจำริริยาบริริณในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำและนโยบายต่อต้านกัาริ
ทุจำริิตและคอริ์รัิป็ชัั่�น และแนวทางป็ฏิิบัติซ่ี�งแสดงให้เห็นถ่ืงหลักัสำาคัญของความซีื�อสัตย์กัาริดำาเนินธุุริกิัจำอย่างมีจำริิยธุริริม และ
เป็็นความรัิบผิดชั่อบของกัริริมกัาริ ผู้บริิหาริ และพนักังานในกัารินำาไป็ใช้ั่เป็็นแนวทางในกัาริป็ฏิิบัติหน้าที�ของตนด้วยความจำริิงใจำ
โป็ร่ิงใสและซืี�อสัตย์ ทั�งนี�คู่มือดังกัล่าวได้เผยแพร่ิไว้ในเว็บไซีต์ของบริิษััทฯ

  ผู้ลัการิดำาเนินงานด�านการิกำากับกิจกริริมท่�ด่
  บริิษััทฯ มุ่งมั�นที�จำะดำาเนินธุุริกิัจำด้วยความโป็ร่ิงใสและเป็็นธุริริมตามหลักักัาริกัำากัับดูแลกิัจำกัาริที�ดี พร้ิอมทั�งได้ป็ฏิิบัติ

ตามกัฎหมายและริะเบียบที�เกีั�ยวข้องอย่างเคร่ิงครัิด ส่งผลให้บริิษััทฯ ได้รัิบผลกัาริป็ริะเมินกัาริกัำากัับดูแลกิัจำกัาริป็ริะจำำาปี็ 2564 
ในริะดับ “ดีเลิศ” จำากัสมาคมส่งเสริิมสถืาบันกัริริมกัาริบริิษััทไทยเป็็นปี็ที� 5 ติดต่อกััน

  กัาริจัำดกัาริดานค าม ั� น นมิติดาน ริษั กิัจำ

 3 4 1 นโยบายแลัะแนวัป ิบัติั้ด�านเศริษัฐกิจ
   บ ริิ ษััทฯ  มี กั า ริบ ริิหา ริจำั ดกัา ริความ ยั� ง ยื น ในมิ ติ เ ศ ริษัฐกัิ จำ  ด้ วยองค์ กั ริ ไม่ เพี ย งแค่ ห วั งกัำา ไริ

ใ นกั า ริป็ ริ ะกัอบ ธุุ ริ กิั จำ แ ต่ เ ป็็ นกั า ริส ร้ิ า ง ใ ห้ เ กิั ด กั า ริห มุน เ วี ยนป็ริ ะ โ ยชั่ น์ ร่ิ ว ม กัั นและกั า ริกั ริ ะ จำ าย ริ าย ไ ด้
ไป็ยังของผู้ที�เกีั�ยวข้อง เพื�อสนับสนุนความกั้าวหน้าของป็ริะเทศซ่ี�งเกัิดจำากัผลป็ริะกัอบกัาริของธุุริกิัจำ โดยกัำาหนดนโยบาย
ต่าง ๆ ได้แกั่ “นโยบายกัาริป็ริะมูลงาน นโยบายกัาริจำัดซืี�อจำัดจำ้าง และนโยบายคุณภูาพ ความมั�นคง ความป็ลอดภูัย  
อาชั่ีวอนามัยสิ�งแวดล้อม และความริับผิดชั่อบต่อสังคม ( SS E Policy)” เป็็นต้น เพื�อสนับสนุนให้เกัิดกัาริเท่า
เทียมกัันในกัาริแข่งขันและกัาริดำาเนินธุุริกิัจำของบริิษััทฯ ริวมทั�งเพื�อสนับสนุนต่อความก้ัาวหน้าทางเศริษัฐกิัจำของ
ป็ริะเทศทั� งทางตริงและทางอ้อมจำากักัาริกัริะจำายริายได้ไป็ยัง ผู้ มี ส่วนเกีั�ยวข้อง โดยมุ่งสร้ิางมูลค่าเพิ�มให้แก่ั 
ผู้ถืือหุ้น ลูกัค้า พนักังาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกัฝ่่าย ผลกัำาไริจำากักัาริดำาเนินธุุริกิัจำนับเป็็นส่วนในกัาริสร้ิางป็ริะโยชั่น์สุขไป็ยัง 
ผู้มีส่วนได้เสียร่ิวมกัันทุกัฝ่่าย ทั�งนี� กัาริดำาเนินงานของบริิษััทฯ ได้ส่งผลดีต่อเศริษัฐกิัจำของป็ริะเทศ โดยสร้ิางผลป็ริะโยชั่น์ทาง
เศริษัฐกิัจำผ่านทางกัลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ริวมไป็ถ่ืงผ่านทางกัริะแสเงินสดจำากักัาริดำาเนินงาน 
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  ลการดาเนินงานดานการทางดานเศร กิจ
	 	 	 บริิษััทฯ	ได้อธิุบายเพิ�มเติมไว้ัในหัวัข้อ	“ลักัษัณ์ะกัาริปริะกัอบธุุริกิัจำ”	ในแบบแสดงริายกัาริข้อม้ลปริะจำำาปี/ริายงาน

ปริะจำำาปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	ฉีบบันี�	ในส่วันผู้ลกัาริดำาเนินงานทางดา้นกัาริเงนิสามาริถด้ริายละเอยีดเพิ�มเติมในหวััข้อ	
“คำาอธิุบายและวิัเคริาะห์ของฝ่ึายจัำดกัาริ”	

  ความรับ ิดชอบตอลูกคา
	 	 	 ควัามไว้ัวัางใจำที�บริิษััทฯ	ได้รัิบจำากัล้กัค้ามาโดยตลอดเป็นสิ�งที�สำาคัญเป็นอย่างมากั	ดังนั�น	บริิษััทฯ	ยึดถ่อเป็นแนวั

ปฏิิบัติในกัาริบริิหาริงานก่ัอสร้ิางที�ต้องควับคุมทุกัริายละเอียด	 ในแต่ละขั�นตอนกัาริดำาเนินงาน	 ตั�งแต่กัาริออกัแบบ	 กัาริให้คำา
ปรึิกัษัา	 กัาริควับคุมงานให้เป็นไปตามแบบก่ัอสร้ิาง	 ริายกัาริคำานวัณ์ที�ถ้กัต้องเหมาะสมตามมาตริฐานวิัชั่าชีั่พ	 กัาริเล่อกัใช้ั่วััสดุ
ก่ัอสร้ิางที�มีคุณ์ภาพตริงกัับควัามต้องกัาริตามมาตริฐานและผู่้านกัาริรัิบริองคุณ์ภาพ	บริิษััทฯ	มีกัาริจัำดทำาค่้ม่อในกัาริทำางานและ
ตริวัจำสอบงานดา้นกัาริบริิหาริโคริงกัาริ	และมหีนว่ัยงานปริะกัันคณุ์ภาพที�เปน็อสิริะซึี�งทำาหนา้ที�ตริวัจำสอบกัำากัับด้แลงานในริะหวัา่ง
กัาริก่ัอสร้ิางและก่ัอนส่งมอบงานเพ่�อให้มั�นใจำว่ัางานที�จำะส่งมอบให้กัับล้กัค้าเป็นผู้ลงานที�มีคุณ์ภาพถ้กัต้องเป็นไปตามมาตริฐาน
และตริงกัับวััตถุปริะสงค์กัาริใช้ั่งานของล้กัค้าแต่ละริาย	

	 	 	 บริิษััทฯ	ดำาเนินกัาริปริะเมินควัามพึงพอใจำของล้กัค้า	โดยส่งแบบปริะเมินควัามพึงพอใจำของล้กัค้าไปยังทุกัหน่วัย
งานถึงเจ้ำาของงาน	และ/หร่ิอตัวัแทนเจ้ำาของงาน	เป็นริะยะตามสมควัริตั�งแต่เริิ�มต้นงานก่ัอสร้ิางจำนถึงกัาริส่งมอบงาน	เพ่�อสอบถาม
ติดตาม	ปริะเมินผู้ลงานควัามพึงพอใจำของล้กัค้า	เพ่�อเก็ับริวับริวัมข้อม้ล	ข้อบกัพร่ิองและนำามาปรัิบปรุิงพัฒนาวิัธีุกัาริทำางานให้
ดีขึ�น	เพ่�อให้ล้กัค้าได้รัิบควัามพึงพอใจำส้งสุด	บริิษััทฯ	มีกัาริรัิบปริะกัันผู้ลงานหลังกัาริก่ัอสร้ิางเป็นริะยะเวัลาไม่ตำ�ากัว่ัา	1	ปี	หร่ิอ
ตามข้อตกัลง	 เพ่�อให้ล้กัค้าทุกัริายมั�นใจำในควัามปลอดภัยและคุณ์ภาพของอาคาริและสิ�งปล้กัสร้ิาง	 กัำาหนดหัวัข้อกัาริสอบถาม
ควัามพึงพอใจำของล้กัค้า	โดยมีริะดับคะแนนควัามพึงพอใจำจำากัมากัที�สุด	ค่อ	5	คะแนน	ลงมาถึงไม่พอใจำที�สุดที�	0	คะแนน	

	 	 	 โดยในปีที�ผู่้านมาบริิษััทฯ	 ได้ส่งแบบสอบถามไปยังเจ้ำาของงานและผู้้้ควับคุมงาน	 เม่�อนำาคะแนนที�ได้รัิบจำากักัาริ
ปริะเมินผู่้านกัาริทำาแบบสำาริวัจำในแต่ละหมวัดมาริวัมมีค่าเฉีลี�ยที�	 90%	 ใกัล้เคียงกัับค่าเฉีลี�ยในปีที�ผู่้านมา	 ซึี�งอย่้ในเกัณ์ฑ์์ควัาม
พอใจำแสดงให้เห็นว่ัาบริิษััทฯ	 ยังคงรัิกัษัามาตริฐานกัาริให้กัาริบริิกัาริอย่้ในริะดับที�ได้รัิบควัามพึงพอใจำไว้ัได้	 นอกัจำากันั�นยังได้มี
กัารินำาข้อเสนอแนะจำากัล้กัค้ามาปรัิบปรุิงพัฒนาให้กัาริทำางานดีขึ�นในเร่ิ�องที�มีคะแนนควัามพอใจำตำ�ากัว่ัาหมวัดอ่�น	บริิษััทฯ	จำะยัง
คงมุ่งมั�นที�จำะพัฒนาปรัิบปรุิงคุณ์ภาพกัาริทำางานให้ดียิ�งขึ�นต่อไปเพ่�อให้ล้กัค้ารัิบควัามพึงพอใจำส้งสุด	

	 	 	 บริิษััทฯ	 ได้ดำาเนินกัาริตามริะบบบริิหาริงานคุณ์ภาพ	 ISO	 9001	 ซึี�งเป็นมาตริฐานสากัลที�ริะบุข้อกัำาหนดสำาหรัิบ
ริะบบบริิหาริงานคุณ์ภาพองค์กัริ	 โดยมีวััตถุปริะสงค์เพ่�อให้เกิัดควัามมั�นใจำได้ว่ัาบริิษััทจำะสามาริถส่งมอบผู้ลงานและบริิกัาริที�
สอดคล้องต่อควัามต้องกัาริ	และควัามคาดหวัังของล้กัค้า	และเป็นไปตามข้อกัำาำาหนดทางกัฎหมายต่าง	ๆ	ที�เกีั�ยวัข้อง	นอกัจำากั
นี�บริิษััทฯ	 จัำดให้มีกัาริฝึึกัอบริมบุคลากัริในริะดับต่าง	ๆ	 ให้มี	ควัามร้้ิ	ควัามเข้าใจำหลักักัาริและข้อกัำาหนดของมาตริฐาน	 เพ่�อให้
สามาริถนำาไปปริะยุกัต์ใช้ั่ในกัาริจำัดทำาริะบบได้อย่างถ้กัต้องเหมาะสม	 ตามริะดับควัามริับผิู้ดชั่อบของบุคลากัริแต่ละกัลุ่ม	 โดย
บริิษััทฯ	 กัำาหนดช่ั่องทาง/วิัธีุกัาริในกัาริร้ิองเรีิยนเร่ิ�องคุณ์ภาพงาน	 ซึี�งล้กัค้าสามาริถร้ิองเรีิยนเร่ิ�องคุณ์ภาพของงานก่ัอสร้ิางได้
ทั�งในริะยะเวัลาก่ัอสร้ิางและหลังกัาริก่ัอสร้ิาง	 โดยกัาริแจ้ำงในแบบปริะเมินควัามพึงพอใจำของล้กัค้า	 หร่ิอกัาริแจ้ำงโดยตริงต่อผู้้้
จัำดกัาริโคริงกัาริ	 ผู้้้บริิหาริของบริิษััทฯ	 หร่ิอทาง	 e-mail	 ได้ที�	 trc@trc-con.com	 บริิษััทฯ	 จำะตอบสนองต่อปัญหาหร่ิอกัาริร้ิอง
เรีิยนอย่างริวัดเร็ิวั	ซึี�งถ่อเป็นส่วันหนึ�งของควัามค่านิยมหลักัของพนักังานทุกัคน	(BETRC:	B	=	Be	Innovative	,	E	=	Energetic	,	 
T	=	Target-Oriented	,	R	=	Respect	&	Trust	,	C	=	Commitment)



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
(แบบ 56-1 One Report)

49

   กัาริจัำดกัาริดานค าม ั� น นมิติสิ� ด อม

 3 5 1 นโยบายแลัะแนวัป ิบัติั้ด�านสิ�งแวัดลั�อม
   บริิษััทฯ มีกัาริบริิหาริจัำดกัาริความยั�งยืนในมิติสิ�งแวดล้อมทั�งกัาริใช้ั่ทรัิพยากัริ กัาริจัำดกัาริของเสีย กัาริจัำดกัารินำ�า กัาริ

ควบคุม และลดกัาริป็ล่อยมลพิษั ริวมไป็ถ่ืงกัาริให้บริิกัาริด้วยความรัิบผิดชั่อบต่อสภูาพแวดล้อมและชุั่มชั่นริอบโคริงกัาริ โดยกัำาหนด
นโยบายต่าง ๆ  ได้แก่ั “นโยบายคณุภูาพ ความมั�นคง ความป็ลอดภัูย อาชีั่วอนามยัสิ�งแวดล้อม และความรัิบผิดชั่อบต่อสังคม ( SS E 
Policy)” นโยบายฉบบันี�ป็ริะยุกัต์ใช้ั่ทุกัหน่วยงานทั�วทั�งองค์กัริตั�งแต่ผู้บริิหาริริะดับสูง ลงมาถ่ืงพนักังานริะดับป็ฏิิบัติกัาริ ริวมถ่ืงผู้รัิบเหมา
ที�เข้ามาป็ฏิิบัติงานในพื�นที� โดยเฉพาะผู้บริิหาริต้องนำาองค์กัริเป็็นแบบอย่าง (Role model) ในกัาริป็ฏิิบัติ สนับสนุน ผลักัดัน ติดตาม 
ทบทวนผลกัาริดำาเนินงาน และป็รัิบป็รุิงวิธีุกัาริดำาเนินงานอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้บริริลุตามวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธุกิัจำ (Missions) 
ขององค์กัริ และ “นโยบายกัาริอนุรัิกัษ์ัพลังงานและสิ�งแวดล้อม” ที�สื�อสาริให้ผู้บริิหาริและพนักังานนำาไป็เป็็นแนวป็ฏิิบัติร่ิวมกัันภูายใน
บริิษััทฯ ได้แก่ั กัาริใช้ั่ริถืยนต์ กัาริใช้ั่ไฟฟ้าและแสงสว่าง กัาริใช้ั่เครืิ�องป็รัิบอากัาศและพัดลมริะบายอากัาศ กัาริใช้ั่อุป็กัริณ์สำานักังาน 
กัาริใช้ั่นำ�า กัาริลดขยะ และกัารินำากัลับมาใช้ั่ใหม่ และยังให้ความสำาคัญต่อกัาริบริิหาริจัำดกัาริของเสียในกัริะบวนกัาริด้วยกัารินำากัลับ
มาใช้ั่เวียนซีำ�า (3R: Reuse Reduce Recycle) และบำาบัดนำ�าเสียก่ัอนป็ล่อย และทำาให้มีเศษัวัสดุคงเหลือในโคริงกัาริให้น้อยที�สุด ริวม
ไป็ถ่ืงกัารินำาเสนอวัสดุ/วิธีุกัาริก่ัอสร้ิางและรูิป็แบบกัาริให้บริิกัาริที�เป็็นมิตริต่อสิ�งแวดล้อมต่อเจ้ำาของโคริงกัาริ (สามาริถืศ่กัษัานโยบาย
ต่าง ๆ เพิ�มเติมได้จำากัเว็บไซีต์บริิษััทฯ ในหัวข้อ“กัาริกัำากัับดูแลกิัจำกัาริ”)

   นอกัจำากันี�บริิษััทฯ ยงัใหค้วามสำาคัญกัับกิัจำกัริริมกัาริดำาเนินงานของโคริงกัาริตา่ง ๆ  เพื�อใหมี้ผลกัริะทบตอ่สงัคมและ
สิ�งแวดล้อมน้อยที�สุด ทั�งกัาริจัำดกัาริด้านนำ�าเสีย ฝุ่่นละออง และเสียง ให้เป็็นไป็ตามมาตริฐานและกัฎหมายที�กัำาหนด ซ่ี�งบริิษััทฯ 
มีกัาริจัำดกัาริด้านสิ�งแวดล้อมทุกัโคริงกัาริ โดยแต่งตั�งให้มีเจ้ำาหน้าความป็ลอดภัูยและสิ�งแวดล้อมป็ริะจำำาโคริงกัาริเพื�อติดตามกัาริ
ป็ฏิิบัติงานของบริิษััทฯ ให้ป็ฏิิบัติตามมาตริกัาริกัาริลดผลกัริะทบสิ�งแวดล้อมริะยะก่ัอสร้ิางตามข้อกัำาหนดของผู้เจ้ำาโคริงกัาริและ
หน่วยงานที�เกีั�ยวข้อง

 3 5 2 ผู้ลัการิดำาเนินงานด�านสิ�งแวัดลั�อม
   บริิษััทฯ เห็นความสำาคัญของกัาริป็ฏิิบัติกัาริเพื�อลดผลกัริะทบด้านสิ�งแวดล้อมโดยนำาริะบบมาตริฐาน ISO 14001 

เข้ามาป็ริะยุกัต์ใช้ั่ในกัาริบริิหาริจัำดกัาริพื�นฐานของกัาริดำาเนินงานธุุริกิัจำ อีกัทั�งยังสะท้อนให้เห็นถ่ืงความสามาริถืในกัาริบริิหาริ
จัำดกัาริที�ดีของบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ มีกัาริดำาเนินงานในกัาริกัาริลดผลกัริะทบสิ�งแวดล้อมจำากักัาริดำาเนินงาน ดังนี�

  3 5 2 1 การิดำาเนินงานตั้ามริะบบมาตั้ริฐาน IS  14001
     เพื�อเป็็นกัาริเพิ�มความมั�นใจำให้กัับผู้มีส่วนได้เสียทุกักัลุ่มเกีั�ยวกัับกัาริดำาเนินกัาริด้านสิ�งแวดล้อมของบริิษััทฯ 

ผู้บริิหาริได้มอบหมายให้หน่วยงานที�รัิบผิดชั่อบ ขอกัาริรัิบริองริะบบสิ�งแวดล้อม ISO 14001  ซ่ี�งเป็็นมาตริฐานกัาริจัำดกัาริสิ�ง
แวดลอ้มริะดบัสากัล เพื�อเป็น็แนวทางในกัาริจำดักัาริป็ญัหาสิ�งแวดล้อม (Environmental Aspects) ขององคก์ัริได้อยา่งมปี็ริะสทิธุภิูาพ 
ควบคู่ไป็กัับกัาริริกััษัาสิ�งแวดล้อม กัาริป็อ้งกัันมลพษิัและกัาริดำาเนินธุุริกิัจำขององคก์ัริ และยงัช่ั่วยใหอ้งคก์ัริมั�นใจำในกัาริดำาเนินงาน
ที�สอดคล้องกัับกัฎหมาย เพื�อลดความเสี�ยงที�ต้องที�อาจำเกิัดข่�นจำากักัาริป็ฏิิบัติผิดกัฎหมาย ทั�งนี� บริิษััทฯ ได้รัิบกัาริรัิบริองริะบบ 
ISO 14001 ตั�งแต่ปี็ 2560 จำนถ่ืงปั็จำจุำบัน และยังคงมุ่งมั�นพัฒนาริะบบฯ ที�ได้ขอกัาริรัิบริองให้ดียิ�งข่�นต่อไป็

  3 5 2 2 การิจัดการิพลัังงานไฟ้ฟ้้า
     พลังงานไฟฟา้ เป็็นปั็จำจัำยหลกััที�สำาคัญต่อกัาริพฒันาทางเศริษัฐกัจิำ และสงัคมของป็ริะเทศซ่ี�งในป็จัำจุำบันความ

ต้องกัาริใช้ั่พลังงานที�เพิ�มข่�นอย่างต่อเนื�องส่งผลให้เกิัดความขาดแคลนด้านพลังงาน และส่งผลต่อความผันผวนในกัาริใช้ั่ต้นทุน
กัาริผลิตที�เพิ�มสูงข่�น ดังนั�นบริิษััทฯ จ่ำงให้ความสำาคัญต่อกัาริอนุรัิกัษ์ัพลังงาน และกัาริใช้ั่พลังงานด้วยกัาริบริิหาริกัาริใช้ั่พลังงาน
ให้เกิัดกัาริคุ้มค่ามากัที�สุด



บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น)50

   3 5 2 2 1 แนวัการิบริิหุ้าริจัดการิพลัังงานไฟ้ฟ้้า
       บริิษััทฯ ใช้ั่แนวทางกัาริบริิหาริจัำดกัาริต่อป็ริะเด็นพลังงาน โดยกัาริสนับสนุนนโยบายภูาครัิฐต่อกัาริ

อนุรัิกัษ์ัพลังงาน และส่งเสริิมให้ผู้ป็ฏิิบัติงานมีจิำตสำาน่กั และใส่ใจำต่อกัาริใช้ั่พลังงานอย่างป็ริะหยัดและมีป็ริะสิทธิุภูาพ เพื�อช่ั่วยลด
กัาริใช้ั่และภูาริะค่าใช้ั่จ่ำายด้านพลังงานของบริิษััทฯ โดยเริิ�มจำากักัาริจัำดกัาริภูายในสำานักังานใหญ่ เช่ั่น กัาริปิ็ดไฟฟ้าในพื�นที�ทำางาน
ช่ั่วงพักักัลางวันหรืิอเมื�อเลิกัใช้ั่งาน กัาริสนับสนุนให้มีกัาริเป็ลี�ยนหลอดไฟฟ้าแบบฟลูออเริสเซีนต์ (Florescent Lamp) เป็็นหลอด
ป็ริะหยัดไฟฟ้าแบบ LED (Light Emitting Diode) และกัาริใช้ั่ไฟฟ้าจำากัพลังงานแสงอาทิตย์ กัาริกัำาหนดเวลาปิ็ดริะบบป็รัิบอากัาศ
ก่ัอนเวลาเลกิังาน กัาริควบคมุอณุหภููมใิหเ้หมาะสมตลอดจำน กัาริเริิ�มเป็ลี�ยนอปุ็กัริณ์ไฟฟา้ในสำานักังานมาใช้ั่เป็น็แบบป็ริะหยดัไฟ 
(เบอร์ิ 5) และกัาริติดตั�งแผงโซีล่าเชั่ลล์มาทดแทนกัาริใช้ั่พลังงานไฟฟ้าบางส่วน เป็็นต้น โดยริายละเอียดกัาริดำาเนินกัาริเพื�อกัาริ
ป็ริะหยัดพลังงานไฟฟ้ามีดังนี�

1) กัาริใช้ั่หลอดป็ริะหยัดไฟ LED ซ่ี�งใช้ั่กัริะแสไฟน้อยกัว่า ให้ความสว่างสูงแต่เกิัดความร้ิอนตำ�าและมีอายุกัาริใช้ั่งาน
ได้นานกัว่า ซ่ี�งจำากักัาริคำานวณกัาริใช้ั่หลอดไฟ LED สามาริถืป็ริะหยัดพลังงานได้ป็ริะมาณ 60% เมื�อเป็รีิยบเทียบ
กัับกัาริใช้ั่หลอดป็ริะหยัดไฟทั�วไป็

2) กัาริใช้ั่เครืิ�องป็รัิบอากัาศที�อาคาริสำานักังานใหญ่ ในริะบบ VRV (Variable Refrigerant Volume) และให้บางพื�นที�
ได้มีใช้ั่เครืิ�องป็รัิบอากัาศแบบ Inverter ที�ใช้ั่พลังงานน้อยกัว่ากัาริใช้ั่เครืิ�องป็รัิบอากัาศแบบธุริริมดาได้ป็ริะมาณ 
20-30%

3) บริิษััทฯ ได้เริิ�มนำาพลังงานไฟฟ้าจำากัแสงอาทิตย์ที�ได้จำากักัาริติดตั�งแผงโซีล่าเชั่ลล์มาทดแทนกัาริใช้ั่พลังงานไฟฟ้า
บางส่วนที�อาคาริสำานักังานใหญ่ เช่ั่น หลอดไฟส่องสว่างที�ริอบลานจำอดริถืยนต์ เป็็นต้น

       บริิษััทฯ ได้เริิ�มเก็ับริวบริวมสถืติิข้อมูลกัาริใช้ั่พลงังานไฟฟ้าตั�งปี็ 2562 ถ่ืง 2564 เพื�อเป็ริยีบเทยีบจำากั
กัาริใช้ั่พลังงานจำากัแสงอาทิตย์ที�ได้จำากักัาริติดตั�งแผงโซีล่าเชั่ลล์มาทดแทนกัาริใช้ั่พลังงานไฟฟ้าบางส่วนที�สำานักังานใหญ่ และ
เป็ลี�ยนหลอดไฟฟ้าเป็็น LED ตั�งแต่ป็ลายปี็ 2562 เป็็นต้นมา โดยแสดงเป็็นตาริางเป็รีิยบเทียบกัาริใช้ั่พลังงานไฟฟ้าย้อนหลัง 2 ปี็ 
(2563-2564) ที�สำานักังานใหญ่ ดังนี�

กริาฟ้แสดงข�อม้ลัเปร่ิยบเท่ยบปริิมาณหุ้น่วัยการิใชื่�ไฟ้ฟ้้า ปี 2563-2564 อาคาริสำานักงานใหุ้ญ่ของบริิษััท

มกริาคม กุมภาพันธุ์ ม่นาคม เมษัายน พ ษัภาคม มิถืุนายน กริก าคม สิงหุ้าคม กันยายน ตัุ้ลัาคม พ ศจิกายน ธุันวัาคม
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หมายเหตุ : ข้อมูลป็ริิมาณกัาริใช้ั่ไฟฟ้าเฉพาะที�อาคาริสำานักังานใหญ่ของ บริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสรัิตชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น)

       จำากัสถิืติแสดงข้อมูลป็ริิมาณหน่วยกัาริใช้ั่ไฟฟ้าอาคาริสำานักังานใหญ่ ปี็ 2564 เท่ากัับ 693,000 หน่วย 
เทียบกัับปี็ 2563 ป็ริิมาณ เท่ากัับ 763,000 หน่วย คิดเป็็นลดลงร้ิอยละ 9.17



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
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  3 5 2 3 การิลัดการิใชื่�กริะดาษั
     บริิษััทฯ ถืือเป็็นแนวทางที�ทุกัหน่วยงานในบริิษััทฯ เป็็นเป้็าหมายในกัาริลดป็ริิมาณกัาริใช้ั่กัริะดาษั เพื�อเพิ�ม
ป็ริะสิทธิุภูาพและความริวดเร็ิวในกัาริบริิหาริงาน ริวมถ่ืงเป็็นกัาริลดป็ริิมาณกัาริใช้ั่กัริะดาษัและเป็็นกัาริอนรัุิกัษ์ัทรัิพยากัริทางธุริมชั่าติ
ในหน่วยงานของตนเอง โดยกัาริป็ริบัป็ริงุกัริะบวนกัาริทำางาน ลดขั�นตอนที�ซีำ�าซ้ีอนเพื�อให้สามาริถืลดป็ริิมาณกัาริใช้ั่กัริะดาษัลง อกีัทั�ง
ยังสามาริถืเพิ�มป็ริะสิทธิุภูาพในกัาริทำางานให้ดียิ�งข่�น อาทิ ลดขั�นตอนกัาริอนุมัติ ลดกัาริพิมพ์หรืิอถ่ืายเอกัสาริ พิมพ์หรืิอใช้ั่กัริะดาษั
ทั�งสองหน้า ลดกัาริจัำดเก็ับและทำาลายเอกัสาริ เป็็นต้น นอกัจำากันั�นบริิษััทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่่ายเทคโนโลยีสาริสนเทศและศูนย์ข้อมูล 
พัฒนาริะบบกัาริจัำดเก็ับเอกัสาริ (Document Storage) ให้อยู่ในรูิป็แบบ Digital file แทนกัาริทำาสำาเนาเอกัสาริในรูิป็แบบของกัริะดาษั 
ริวมทั�งจัำดทำาริะบบกัาริขออนุมัติในเรืิ�องต่าง ๆ ผ่านริะบบ Intranet หรืิอ I-Service แทนกัาริอนุมัติบนกัริะดาษั เช่ั่น ริะบบกัาริขอ
อนุมัติลางานของพนักังาน กัาริขอจัำดทำานามบัตริ กัาริขออนุมัติกัาริเดินทางโดยริถืยนต์ กัาริขอเอกัสาริด้านบุคคล เป็็นต้น นอกัจำากั
นี�ในส่วนของริะบบงานที�เกีั�ยวข้องกัับริะบบกัาริจัำดซืี�อ-จัำดจ้ำาง บริิษััทฯ ได้พัฒนาริะบบ Materials Re uisition System ออนไลน์ เพื�อ
ให้สามาริถืบันท่กัข้อมูลป็ริะมวลผลและแสดงผล ผ่านโป็ริแกัริม ซ่ี�งสามาริถืลดป็ริิมาณกัาริพิมพ์เอกัสาริลงได้

กริาฟ้แสดงข�อม้ลัเปร่ิยบเท่ยบปริิมาณการิใชื่�กริะดาษั อาคาริสำานักงานใหุ้ญ่บริิษััท

มกริาคม กุมภาพันธุ์ ม่นาคม เมษัายน พ ษัภาคม มิถืุนายน กริก าคม สิงหุ้าคม กันยายน ตัุ้ลัาคม พ ศจิกายน ธุันวัาคม
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     จำากัสถิืติแสดงข้อมูลป็ริิมาณกัาริใช้ั่กัริะดาษัสำานักังานใหญ่ ปี็ 2564 เท่ากัับ 723,101 แผ่น เทียบกัับปี็ 2563 
ป็ริิมาณ เท่ากัับ 300,140 แผ่นคิดเป็็นสูงข่�นร้ิอยละ 140.92% ด้วยเหตุที�บริิษััทฯ ต้องดำาเนินกัาริจัำดทำาเอกัสาริ Final Document 
(แบบ As- uilt Drawing, ริายกัาริคำานวณ, ริายงานวัสดุอุป็กัริณ์ที�ได้รัิบกัาริอนุมัติทั�งหมด, ริายงานผลทดสอบวัสดุอุป็กัริณ์ทั�งหมด, 
คู่มือกัาริทำางานและกัาริซี่อมบำารุิงอุป็กัริณ์ทั�งหมดและเอกัสาริขั�นตอนกัาริป็ฏิิบัติงานแบบมาตริฐาน เป็็นต้น) ตามที�เจ้ำาของ
โคริงกัาริได้กัำาหนดไว้ จำากัข้อมูลดังกัล่าวทางบริิษััทฯ จ่ำงได้มีกัาริบริิหาริจัำดกัาริร่ิวมกัับเจ้ำาของโคริงกัาริ (ลูกัค้า) ในกัาริพิจำาริณา
ร่ิวมกัันเพื�อกัำาหนดเอกัสาริ Final Document ในรูิป็แบบอิเล็กัทริอนิกัส์ไฟล์ให้ข่�นมากัในอนาคตเพื�อเป็็นกัาริลดกัาริใช้ั่กัริะดาษั

  3 5 2 4 การิจัดการินำ�าแลัะการิจัดการินำ�าเส่ย
     นำ�า ถืือ เป็็นทริัพยากัริที�ใช้ั่สามาริถืนำากัลับมาหมุนเวียนในวัฏิจัำกัริ (ต้องผ่านกัริะบวนกัาริบำาบัดเพื�อให้นำา

กัลับมาใช้ั่ได้) อีกัทั�ง เป็็นทรัิพยากัริที�มีป็ริะโยชั่น์ต่อมนุษัย์ทั�งโดยทางตริงและทางอ้อม มนุษัย์ใช้ั่สอยนำ�าเพื�อกัาริอุป็โภูคบริิโภูค
ในชีั่วิตป็ริะจำำาวัน ชั่ำาริะล้างสิ�งสกัป็ริกัต่าง ๆ ใช้ั่เป็็นส่วนป็ริะกัอบในกัาริผลิตอาหาริ ริวมถ่ืงเป็็นปั็จำจัำยในขบวนกัาริผลิตภูาค
อุตสาหกัริริมและเกัษัตริกัริริม นอกัจำากันี� ความสำาคัญของนำ�ายังใช้ั่ในกัาริผลิตกัริะแสไฟฟ้า กัาริคมนาคมขนส่ง กัาริพักัผ่อน
หย่อนใจำ กัาริป็ริะมง เพื�อเป็็นแหล่งอาหาริเสริิมของสัตว์และพืชั่นำ�า เป็็นตัวรัิกัษัาความสมดุลทางธุริริมชั่าติไม่ว่าจำะเป็็นอุณหภููมิ 
ป็ริิมาณนำ�าฝ่น ก๊ัาซีต่าง ๆ ในบริริยากัาศ เป็็นต้น



บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น)52

   3 5 2 4 1 แนวัการิบริิหุ้าริจัดการินำ�า
       บริิษััทฯ ตริะหนักัถ่ืงความสำาคัญของกัาริบริิหาริจัำดกัารินำ�าเป็็นอย่างยิ�งเพริาะถืือว่าเป็็นทรัิพยากัริที�

สำาคัญต่อกัาริดำาริงชีั่วิตและกัาริพัฒนาเศริฐกิัจำ จ่ำงได้กัำาหนดมาตริกัาริควบคุมกัาริใช้ั่นำ�าพื�นที�อาคาริสำานักังานอย่างคุ้มค่า ดังนี�
1) สื�อสาริผ่านป้็ายป็ริะชั่าสัมพันธ์ุและริณริงค์ยำ�าเตือนให้ปิ็ดก๊ัอกันำ�าทุกัครัิ�งหลังกัาริใช้ั่งาน 
2) บำารุิงรัิกัษัาริะบบนำ�าป็ริะป็าให้มีป็ริะสิทธิุภูาพและอยู่ในสภูาพพร้ิอมใช้ั่งานเสมอ
3) นำาริะบบนำ�าหมุนเวียนกัลับมาใช้ั่ซีำ�าสำาหรัิบริดนำ�าต้นไม้อาคาริสำานักังานใหญ่ เป็็นต้น
4) เป็ลี�ยนแป็ลงอุป็กัริณ์หัวฉีดนำ�าเพื�อให้เกิัดกัาริป็ริะหยัดนำ�ามากัยิ�งข่�น

กริาฟ้แสดงข�อม้ลัเปร่ิยบเท่ยบปริิมาณการิใชื่�นำ�าปริะปา ปี 2563-2564

มกริาคม กุมภาพันธุ์ ม่นาคม เมษัายน พ ษัภาคม มิถืุนายน กริก าคม สิงหุ้าคม กันยายน ตัุ้ลัาคม พ ศจิกายน ธุันวัาคม
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หมายเหตุ : ข้อมูลป็ริิมาณกัาริใช้ั่นำ�าเฉพาะที�อาคาริสำานักังานใหญ่ของ บริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสรัิตชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น)

        จำากักัริาฟสถิืติแสดงข้อมูลป็ริิมาณหน่วยกัาริใช้ั่นำ�าป็ริะป็าริวมปี็ 2564 เท่ากัับ 8,687 หน่วย เมื�อเทียบ
กัับปี็ 2563 ป็ริิมาณหน่วยกัาริใช้ั่นำ�าป็ริะป็าริวม 8,922 หน่วย คิดเป็็นลดลงร้ิอยละ 2.63

   3 5 2 4 2 การิจัดการินำ�าเส่ย 

       บริิษััทฯ ตริะหนักัถ่ืงความสำาคัญของกัาริบริิหาริจัำดกัารินำ�าเสียที�เกิัดจำากักัาริใช้ั่งานเป็็นอย่างยิ�ง เนื�องจำากั
กัาริป็ล่อยนำ�าเสียลงสู่ริะบบริะบายนำ�าสาธุาริณะหรืิอออกัสู่สิ�งแวดล้อมจำะเป็็นกัาริสริ้างผลกัริะทบทางลบให้กัับสิ�งแวดล้อมและ
ชุั่มชั่นสังคม จ่ำงได้มีมาตริกัาริในกัาริควบคุมกัาริป็ล่อยนำ�าเสียดังนี�

1) ติดตั�งริะบบบำาบัดนำ�าเสยีเพื�อใหน้ำ�าที�ใช้ั่ในกัริะบวนกัาริไดรั้ิบกัาริบำาบัดกัอ่นป็ลอ่ยลงสู่ริะบบริะบาย
นำ�าสาธุาริณะ

2) บำารุิงรัิกัษัาริะบบบำาบัดนำ�าเสียให้มีป็ริะสิทธิุภูาพอยู่ในสภูาพพร้ิอมใช้ั่งานเสมอ
3) ตริวจำสอบคุณภูาพนำ�าเสียสมำ�าเสมอ

       ผู้ลัการิตั้ริวัจวััดคุณภาพนำ�าเส่ย โดยกัาริจัำดกัารินำ�าเสียของอาคาริสำานักังานใหญ่ดำาเนินกัาริตามข้อ
กัำาหนดมาตริฐานควบคุมกัาริริะบายนำ�าทิ�งจำากัอาคาริ (อาคาริป็ริะเภูท ค. ที�มีพื�นที�ใช้ั่สอย 5,000 ตริม. แต่ไม่ถ่ืง 10,000 ตริม.) 
ซ่ี�งดำาเนินกัาริตั�งแต่ ปี็ 2561 ถ่ืงปั็จำจุำบัน บริิษััทฯ มีกัาริตริวจำค่าคุณภูาพนำ�าทิ�ง อาทิ ค่าความเป็็นกัริด-ด่าง (p ) , ค่าบีโอดี ( OD: 
iochemical Oxygen Demand) , ค่าของแข็งแขวนลอย (SS: Suspended Solids) , ค่าของแข็งที�ละลายทั�งหมด (TDS: Total 

Dissolved Solids) ,ค่าป็ริิมาณของแข็งจำมตัว (Settleable Solids) , ค่าซัีลไฟด์ (Sul de) , ค่า T N (Total jeldahl Nitrogen) , 
ค่านำ�ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease: FOG) ซ่ี�งค่านำ�าทิ�งที�ป็ล่อยออกัเป็็นไป็ตามค่ามาตริฐานที�กัำาหนด
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  3 5 2 5 การิจัดการิขยะของเส่ย
     บริิษััทฯ ได้มีกัาริจัำดกัาริขยะของเสียที�เหลือจำากักัาริใช้ั่งาน ดังนี�

1) อาคาริสำานักัใหญ่ ได้มีกัาริคัดแยกัขยะก่ัอนนำาไป็จัำดกัาริตามทีป็ริะเภูทของขยะ อาทิ  

• ขยะทั�วัไป หมายถ่ืง ของเสียหรืิอวัสดุที�ไม่ใช้ั่แล้ว ที�ไม่ได้ป็นเป็อนสาริเคมีหรืิอสาริอันตริาย และไม่
สามาริถืนำาไป็รีิไซีเคิลหรืิอนำาไป็ใช้ั่ป็ริะโยชั่น์อย่างอื�นได้ 

• ขยะร่ิไซึ่เคิลั หมายถ่ืง ของเสียหรืิอวัสดุที�ไม่ใช้ั่แล้ว ที�มีมูลค่า และสามาริถืนำากัลับมาใช้ั่ป็ริะโยชั่น์ใหม่
ได้ โดยนำามาแป็ริรูิป็เป็็นวัตถุืดิบในกัริะบวนกัาริผลิต 

• ขยะอันตั้ริาย หมายถ่ืง ของเสียหรืิอวัสดุที�ไม่ใช้ั่แล้ว ที�มีองค์ป็ริะกัอบหรืิอป็นเป็อนสาริเคมี หรืิอมี
คุณสมบัติที�เป็็นอันตริายที�มีลักัษัณะเป็็นสาริไวไฟ สาริมีพิษั สาริกััดกัร่ิอน สาริที�ทำาให้เกิัดกัาริริะคาย
เคือง 

• ขยะติั้ดเช่ื่�อ หมายถ่ืง ของเสียหรืิอวัสดุที�ไม่ใช้ั่แล้ว ที�มีเชืั่�อโริคป็ะป็นหรืิอมีความเข้มข้น ซ่ี�งถ้ืามีกัาริ
สัมผัสหรืิอใกัล้ชิั่ดแล้วสามาริถืทำาให้เสี�ยงเกิัดโริคได้

2) พัฒนาและป็ริบัป็ริงุกัริะบวนกัาริกัาริดำาเนนิงานทั�งในสว่นของฝ่า่ยกัาริป็ฏิิบัติกัาริ และกัจิำกัริริมสนบัสนนุ
กัาริผลิตอย่างต่อเนื�องเพื�อให้เกิัดของเหลือน้อยที�สุด

3) กัาริจัำดกัาริของเสียที�โคริงกัาริ เป็็นไป็ตามที�กัฎหมายกัำาหนด ตั�งแต่กัาริจัำดเก็ับของเสีย กัารินำาไป็ใช้ั่
ป็ริะโยชั่น์ภูายในโคริงกัาริและกัารินำาออกัไป็บำาบัด/กัำาจัำดภูายนอกัโคริงกัาริ

4) ลดป็ริิมาณกัาริฝั่งกัลบของเสีย โดยกัาริคัดแยกัและจัำดกัาริกัับของเสียแต่ละป็ริะเภูทตามศักัยภูาพกัาริใช้ั่
ป็ริะโยชั่น์

5) ติดตาม ตริวจำสอบ และป็ริะเมินผลกัาริบริิหาริจัำดกัาริของเสียอย่างต่อเนื�อง
6) ติดต่อป็ริะสานงานกัับหน่วยงานริาชั่กัาริโดยป็ฏิิบัติตามกัฎริะเบียบที�กัำาหนดโดยกัริะทริวงอุตสาหกัริริม

  3 5 2 6 การิดำาเนินงานด�านสิ�งแวัดลั�อมในโคริงการิก่อสริ�าง
     กัาริลดมลภูาวะริะหว่างกัาริก่ัอสร้ิาง บริิษััทฯ ถืือเป็็นนโยบายในกัาริดำาเนินงานก่ัอสร้ิางเพื�อลดหรืิอหลีกัเลี�ยง

ผลกัริะทบต่อมลภูาวะต่าง ๆ  ในริะหว่างกัาริก่ัอสร้ิาง โดยได้กัำาหนดกัาริบริิหาริจัำดกัาริสิ�งแวดล้อมและมาตริกัาริบริริเทาผลกัริะทบ
ที�มีสาเหตุจำากักัาริดำาเนินกัาริก่ัอสร้ิาง อันได้แก่ั ผลกัริะทบด้านฝุ่่นละออง ผลกัริะทบด้านเสียง และผลกัริะทบด้านนำ�าผิวดิน โดย
ให้ทุกัหน่วยงานในริะหว่างกัาริก่ัอสร้ิางจำะต้องดำาเนินกัาริดังนี�

1) ดูแลหน่วยงานกัอ่สร้ิางให้อยู่ในสภูาพเรีิยบร้ิอย สะอาด ควบคุมกัาริกัองเกับ็วัสดุ ควบคุมกัาริเคลื�อนย้าย
วัสดุกั่อสร้ิางคัดแยกัวัสดุบางส่วนที�เหลือใช้ั่กัลับมาใช้ั่งานในงานอื�น ริวมไป็ถ่ืงวัสดุที�ใช้ั่ไป็แล้วนำากัลับมา
ป็รัิบป็รุิง แป็ริรูิป็ นำากัลับมาใช้ั่งานใหม่หากัดำาเนินกัาริได้

2) จัำดให้มีกัาริติดตั�งผ้าใบกัันฝุ่่นริอบอาคาริ และบริิเวณรัิ�วโคริงกัาริในบางโคริงกัาริที�อยู่ติดกัับ
ชุั่มชั่น ริวมถ่ืงมีกัาริติดตั�งสิ�งริองรัิบวัสดุ ซ่ี�งอาจำจำะตกัหล่นจำากักัาริก่ัอสร้ิางที�ริะดับเหนือพื�นดิน เพื�อป้็องกััน
กัาริฟุ้งกัริะจำายของวัสดุและฝุ่่น

3) ให้ความร่ิวมมือกัับหน่วยงานริาชั่กัาริ ในกัริณีที�ได้รัิบกัาริร้ิองขอหรืิอได้รัิบคำาสั�งจำากัเจ้ำาของงานในกัาริ
หยุดกัาริก่ัอสร้ิางในบางวัน เพื�อลดโอกัาสในกัาริทำาให้เกิัดฝุ่่นละอองขนาดเล็กั (PM 2.5)

4) ควบคุมความเร็ิวของยานพาหนะในหน่วยงาน ควบคุมฝุ่่นในริะหว่างกัาริก่ัอสร้ิาง ทำาความสะอาดถืนน
ในหน่วยงานอย่างสมำ�าเสมอ จำัดทำาที�ล้างล้อเพื�อป็้องกัันมิให้เศษัดิน เศษัวัสดุต่าง ๆ เกิัดความสกัป็ริกั
ต่อพื�นที�ภูายนอกัสถืานที�ก่ัอสร้ิาง

5) สำาหรัิบพื�นที�ก่ัอสร้ิางที�มีกัาริเปิ็ดผิวดิน จำะมีกัาริฉีดพริมนำ�าเป็็นป็ริะจำำาเพื�อป้็องกัันกัาริฟุ้งกัริะจำายของฝุ่่น
ละออง ริวมถ่ืงลดป็ริิมาณฝุ่่นขนาดเล็กั

6) กัาริดำาเนินกัิจำกัริริมก่ัอสร้ิางที�ก่ัอให้เกัิดเสียงดัง โคริงกัาริจำะทำางานที�ใช้ั่เสียงดังตามริะยะเวลาที�ได้ตกัลง
ร่ิวมกัับชั่มุชั่นโดยริอบพื�นที�ก่ัอสร้ิาง และหากัต้องดำาเนินกัจิำกัริริมต่อเนื�องหลงัจำากัที�ตกัลงกัันไว้ จำะมกีัาริ
ป็ริะชั่าสัมพันธ์ุให้ชุั่มชั่นใกัล้เคียงทริาบล่วงหน้า

7) คัดแยกัขยะตามป็ริะเภูท ควบคุมนำ�าเสีย มีริะบบบ่อดักัไขมัน ควบคุมดูแล เครืิ�องมือ เครืิ�องจัำกัริ ให้อยู่ใน
สภูาพด ีไม่มีนำ�ามันรัิ�วไหล โดยมกีัาริควบคุมด้วยวิธีุที�เหมาะสม และนำาไป็กัำาจัำดโดยวธีิุที�ถูืกัหลกััสุขาภูบิาล

8) ดูแลคณุภูาพอากัาศในสถืานที�ก่ัอสริา้ง โดยตริวจำวัดคณุภูาพและจำดัทำาแผนริกััษัาความสะอาดและคณุภูาพ
อากัาศ ริะหว่างกัาริก่ัอสร้ิาง
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ช่ื่องทางการิส่�อสาริด�านท่�เก่�ยวักับผู้ลักริะทบทางสังคมแลัะสิ�งแวัดลั�อม
     บริิษััทฯ ได้จัำดให้มีช่ั่องทางกัาริร้ิองเรีิยนที�อาจำเกิัดผลกัริะทบต่อชั่มชั่นและสิ�งแวดล้อมในริะหว่างงานก่ัอสร้ิาง 

โดยสามาริถืร้ิองเรีิยนได้ที�ผู้จัำดกัาริโคริงกัาริทุกัโคริงกัาริตามข้อมูลที�สื�อสาริหน้าโคริงกัาริ หรืิอที� corporatecomm trc-con.com ใน
ริอบปี็ที�ผ่านมา บริิษััทฯ ไม่ได้รัิบเรืิ�องร้ิองเรีิยนอย่างมนัียสำาคัญเกีั�ยวกัับผลกัริะทบที�มีต่อชั่มุชั่นหรืิอสิ�งแวดล้อมโดยริอบพื�นที�ก่ัอสร้ิาง

  3 5 2  กิจกริริมริณริงค์ด�านสิ�งแวัดลั�อม
     ผู้บริิหาริสูงสุดของบริิษััทฯ ไม่เพียงแค่ตริะหนักัถ่ืงความสำาคัญของกัาริรัิกัษัาสิ�งแวดล้อมในริะหว่างกัริะบวนกัาริ

กัาริทำางานเท่านั�น แต่ยังได้คำาน่งถ่ืงกัาริรัิกัษัาสิ�งแวดล้อมจำากักัาริใช้ั่ชีั่วิตป็ริะจำำาวันของพนักังานทุกัคนในองคก์ัริ จ่ำงได้ริิเริิ�มโคริงกัาริ
ริณริงค์ด้านสิ�งแวดล้อมหลากัหลายโคริงกัาริ อาทิ

ช่ื่�อโคริงการิ ริายลัะเอ่ยด

โคริงกัาริ “TRC Go Green” ปี็ 2563 บริิษััทฯ ได้เริิ�มตั�งเป็า้หมายที�จำะใหพ้นักังานทกุัคนลดกัาริใช้ั่พลาสตกิัแบบใช้ั่ครัิ�งเดยีวทิ�งทั�งในสำานักังาน 
และหน่วยงาน โดยได้มี กัาริสื�อสาริและกัาริจัำดกิัจำกัริริมไป็ยังพนักังานทุกัคนอย่างต่อเนื�อง โดยได้ริิเริิ�มโคริงกัาริ 
TRC Go Green เพื�อเป็็นกัาริริณริงค์และเป็็นกัาริป็ลูกัจิำตสำาน่กั ให้พนักังานทุกัคนได้ตริะหนักัถ่ืงความจำำาเป็็นใน
กัาริคงไว้ซ่ี�งสิ�งแวดล้อมตามธุริริมชั่าติ ริวมถ่ืงภูาวะโลกัร้ิอนที�เกิัดจำากักัาริทำาลายของมนุษัย์ผ่านกัาริใช้ั่รูิป็แบบใน
ชีั่วิตป็ริะจำำาวัน เป็็นต้น ปี็ 2564 บริิษััทฯ ยังคงตั�งเป้็าหมายที��จำะให้พนักังานทุกัคนลดกัาริใช้ั่พลาสติกัแบบใช้ั่ครัิ�ง
เดียว แต่ด้วยสถืานกัาริณ์กัาริแพริร่ิะบาดของ Covid-19 ทำาให้กัาริดำาเนินงานกัจิำกัริริมดงักัล่าวต้องป็รัิบตัวให้เข้า
กัับมาตริกัาริสาธุาริณสุขเพื�อลดความเสี�ยงในกัาริแพร่ิริะบาดของ Covid-19

โคริงกัาริ “หนังสือ
อักัษัริเบริลล์”

บริิษััทฯ เล็งเห็นถ่ืงกัาริลดกัาริทิ�งขยะด้วยกัารินำามาใช้ั่ป็ริะโยชั่น์ใหม่ซ่ี�งเริิ�มดำาเนินกัาริมาเป็็นเวลากัว่า 5 ปี็ โดย
เป็็นโคริงกัาริที�ริวบริวมและส่งมอบป็ฏิิทิน หนังสือ และนิตยสาริเก่ัาที�ไม่ใช้ั่แล้วมอบให้กัับศูนย์เทคโนโลยีกัาริ
ศ่กัษัาเพื�อคนตาบอด เพื�อนำาไป็ผลิตหนังสืออักัษัริเบริลล์ให้หน่วยงานผู้พิกัาริทางสายตาทั�วป็ริะเทศต่อไป็ 

โคริงกัาริ “กัล้าไม้..
ชั่วนป็ลูกั”

วันที� 5 มิถุืนายน ของทุกัปี็เป็็นวันสิ�งแวดล้อมโลกั บริิษััทฯ เล็งเห็นถ่ืงความสำาคัญในด้านสิ�งแวดล้อมจ่ำงได้จัำดทำา
กิัจำกัริริม “กัล้าไม้..ชั่วนป็ลูกั” เป็็นปี็ที� 2 โดยมอบกัล้าไม้ให้กัับพนักังานจำำานวน 100 ต้น เพื�อนำาไป็ป็ลูกัเพิ�มพื�นที�
สีเขียวในบริิเวณที�อยู่อาศัยของตนเองและให้พนักังานได้มีเวลาดูแลรัิกัษัาให้กัล้าไม้นั�นเจำริิญเติบโตต่อไป็โดยเริา
เชืั่�อว่ากัาริป็ลูกัต้นไม้ป็ลูกัแล้วต้องใส่ใจำดูแลด้วยจ่ำงจำะได้ผลที�ดีอย่างแท้จำริิง

  3 5 2  การิดำาเนินการิด�านการิริายงานกาซึ่เร่ิอนกริะจก
     บริิษััทฯ เห็นถ่ืงความสำาคัญของกัาริบริิหาริจัำดกัาริก๊ัาซีเรืิอนกัริะจำกัหรืิอกัาริป็ล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจำกัจำากักัาริ

ดำาเนินงานของบริิษััทฯ ซ่ี�งส่วนใหญ่เกีั�ยวข้องกัับเชืั่�อเพลิงหรืิอกัาริป็ล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจำกัทางตริง (ขอบเขตที� 1) และกัาริใช้ั่พลังงาน
หรืิอกัาริป็ล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจำกัทางอ้อม (ขอบเขตที� 2) เป็็นหลักั ทั�งนี�บริิษััทฯ มีความพยายามอย่างเต็มที�ในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำโดย
คำาน่งถ่ืงกัาริดูแลรัิกัษัาสิ�งแวดล้อม กัาริใช้ั่ทรัิพยากัริอย่างความคุ้มค่า เกิัดป็ริะสิทธิุภูาพในกัาริดำาเนินงาน และลดผลกัริะทบต่อสิ�ง
แวดล้อม 

     ผู้บริิหาริเล็งเห็นถ่ืงความสำาคัญในกัาริจัำดทำาริายงานกัาริลดกัาริป็ล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจำกัที�เกิัดจำากักัริะบวนกัาริ
ดำาเนินงานทั�งทางตริงและทางอ้อม เพื�อที�จำะได้ทริาบป็ริิมาณกัาริป็ล่อยกั๊าซีเรืิอนกัริะจำกัที�เกัิดข่�น อีกัทั�งยังสามาริถืกัำาหนดเป็็น
นโยบายและแผนงานที�จำะบริิหาริจัำดกัาริในกัาริลดป็ริิมาณกัาริป็ล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจำกัได้อย่างชัั่ดเจำนเพื�อนำาเสนอให้คณะกัริริมกัาริ
บริิษััท พิจำาริณาอนุมัติเป็็นลำาดับต่อไป็ 

     บริิษััทฯ ได้จัำดตั�งคณะทำางานเพื�อเตรีิยมความพริ้อมสำาหรัิบกัาริจัำดทำาริายงานกัาริป็ล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจำกั 
ริวมทั�งสนับสนุนให้พนักังานได้เข้ารัิบกัาริอบริมกัับตลาดหลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย และองค์กัาริบริิหาริจัำดกัาริก๊ัาซีเรืิอนกัริะจำกั 
(อบกั.) เพื�อให้มีความรู้ิความเข้าใจำเกีั�ยวกัับก๊ัาซีเรืิอนกัริะจำกั และความสำาคัญที�องค์กัริจำะต้องร่ิวมเป็็นส่วนหน่�งในกัาริควบคุมกัาริ
ป็ล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจำกั 

     จำากัป็ริิมาณกัาริใช้ั่ไฟฟา้ในป็ ี2563 - 2564 ของบริิษััทฯ ที�เก็ับริวบริวมขอ้มูลสามาริถืนำามาคำานวณเป็็นข้อมูล
กัาริป็ลดป็ล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจำกัในขอบเขตที� 2 หรืิอกัาริป็ลดป็ล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจำกัทางอ้อมที�เกิัดจำากักัาริใช้ั่พลังงาน (Energy 
Indirect Emissions) จำากักัาริซืี�อพลังงานไฟฟ้าเพื�อมาใช้ั่บริิโภูคภูายในองค์กัริส่วนคำานวณจำากักัาริใช้ั่พลังงานไฟฟ้าเฉพาะอาคาริ
สำานักังานบริิษััทฯ ได้ดังนี�
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รมาณการ ลด ลอ กา เร่อนกระจกข้อบเข้ตุท่ี่� 

 ตัุนคาร์บอน ดออก ด์เท่ี่ บเที่า 

ปี 2563 2564

กิัโลวัตต์/ชัั่�วโมง (k h) 763,000 693,000

ตันคาร์ิบอนไดออกัไซีด์เทียบเท่า (tCO2e) 443.53 402.84

      จำากักัาริดำาเนินกัาริตามแนวกัาริบริิหาริจำดักัาริพลงังานไฟฟา้ ในปี็ 2564 บริิษััทฯ สามาริถืลดกัาริป็ลดป็ลอ่ย
ก๊ัาซีเรืิอนกัริะจำกัได้ 40.69 ตันคาร์ิบอนไดออกัไซีต์เทียบเท่า (tCO2e) หรืิอคิดเป็็นลดลงร้ิอยละ 9 เมื�อเทียบกัับป็ริิมาณกัาริป็ลด
ป็ล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจำกั ในปี็ 2563 โดยข้อมูลป็ริิมาณกัาริป็ลดป็ล่อยก๊ัาซีเรืิอนกัริะจำกัขอบเขตที� 2 ข้างต้น ยังไม่ได้ผ่านกัาริทวน
สอบข้อมูลจำากัผู้ทวนสอบที�ได้รัิบกัาริข่�นทะเบียนจำากั อบกั. หรืิอเทียบเท่า ทั�งนี� บริิษััทฯ อยู่ริะหว่างจัำดให้มีกัาริทวนสอบจำากัผู้
ทวนสอบจำากัภูายนอกัที�ได้รัิบกัาริข่�นทะเบียนจำากั อบกั. หรืิอเทียบเท่า เพื�อให้เกิัดความน่าเชืั่�อถืือของข้อมูลต่อผู้ลงทุน ผู้ถืือหุ้น 
และผู้ที�เกีั�ยวข้อง และเพื�อให้มีมาตริฐานที�สามาริถืเป็รีิยบเทียบผลกัาริดำาเนินงานของบริิษััทฯ ได้ในแต่ละปี็ 

  กัาริจัำดกัาริค าม ั� น นมิติสั คม ค าม อด ั  
   (      )

 3 6 1 นโยบายแลัะแนวัป ิบัติั้ด�านสังคม
   พนักงานแลัะแริงงาน เป็็นป็จัำจัำยที�สำาคัญเป็น็อยา่งมากัที�จำะทำาใหก้ัาริดำาเนนิธุุริกิัจำใหส้ำาเร็ิจำลุล่วงไดด้้วยด ีบริิษััทฯ 

จำำาเป็็นที�จำะต้องมีกัาริบริิหาริโดยย่ดหลักัความเหมาะสมตามหน้าที�ความรัิบผิดชั่อบและสิทธิุมนุษัยชั่น ซ่ี�งจำะต้องสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกัลยุทธ์ุและเป้็าหมายของบริิษััทฯ ด้วยกัาริดำาเนินงานอย่างชัั่ดเจำนโป็ร่ิงใสยุติธุริริม และเสมอภูาคในกัริะบวนกัาริ
บริิหาริจัำดกัาริบุคลากัริ ริวมถ่ืงกัาริสนับสนุนพัฒนาความรู้ิ ความสามาริถื และทักัษัะของพนักังาน กัาริดูแลและรัิกัษัาพนักังาน
ให้คงอยู่กัับองค์กัริให้นานที�สุดตลอดจำนสนับสนุนค่าตอบแทนและสวัสดิกัาริที�เป็็นธุริริมแก่ัพนักังานทุกัคน ดังนี�

  3 6 1 1 แนวัทางการิจัดการิด�านสิทธิุมนุษัยชื่น แลัะการิป ิบัติั้ต่ั้อแริงงานอย่างเปนธุริริม
     พนักังานทุกัคนต้องป็ฏิิบัติตามหลักัสิทธิุมนุษัยชั่นอย่างเคร่ิงครัิด โดยบริิษััทฯ ให้ความรู้ิความเข้าใจำในหลักั

สิทธิุมนุษัยชั่นสากัลแก่ัพนักังานเพื�อนำาไป็ป็ฏิิบัติเป็็นส่วนหน่�งในกัาริดำาเนินกัาริ บริิษััทฯ มีนโยบายเรืิ�องกัาริสริริหาว่าจ้ำางโดยย่ด
หลักัจำริิยธุริริมในกัาริสริริหาและว่าจ้ำางโดยไม่มีกัาริเลือกัป็ฏิิบัติทั�งในเรืิ�องเชืั่�อชั่าติ ศาสนา สีผิวหรืิอเพศ ริวมทั�งไม่มีกัาริใช้ั่แริงงาน
เด็กั แริงงานที�ไม่ถูืกัต้องตามกัฎหมาย ทั�งนี�ให้ถืือป็ฏิิบัติริวมไป็ถ่ืงผู้รัิบเหมาทุกัริายที�ทำางานร่ิวมกัับบริิษััทฯ 

     บริิษััทฯ ให้ทุกัคนมีโอกัาสเท่าเทียมกัันในกัาริเข้ารัิบกัาริคัดเลือกัเป็็นพนักังานของบริิษััทฯ ได้ให้ความเสมอ
ภูาคในกัาริจ่ำายเงินเดือน ค่าจ้ำางและผลตอบแทนต่าง ๆ  ให้กัับพนักังงานและคนงานทุกัคนตามความรู้ิ ความสามาริถื และความ
เหมาะสมกัับตำาแหน่งงานนั�น ๆ อย่างเท่าเทียมกัันในแต่ละตำาแหน่งงาน เช่ั่นเดียวกัับสวัสดิกัาริในด้านต่าง ๆ เช่ั่น  กัาริจัำดสริริ
เรืิ�องที�พักัอาศัย กัาริรัิกัษัาพยาบาล ป็ริะกัันสุขภูาพ เป็็นต้น บริิษััทฯ ไม่มีกัาริแบ่งแยกักัาริทำางานริะหว่างพนักังานป็กัติ พนักังาน/
แริงงานที�มีความพิกัาริ และแริงงานต่างด้าว โดยที�ทุกัคนทำางานร่ิวมกัันตามความริูค้วามสามาริถืของแตล่ะคน นอกัจำากันี�บริิษััทฯ 
ยังเป็ิดโอกัาสให้ทุกัคนได้เข้าริับกัาริอบริมฝ่กัฝ่นเพื�อพัฒนาตัวเองให้มีความกั้าวหน้าในหน้าที�กัาริงานของตนตามความสามาริถื
อย่างเหมาะสม และเท่าเทียมกััน ริวมถ่ืงกัาริร่ิวมสนับสนุนส่งเสริิมผู้พิกัาริให้มีโอกัาสเท่าเทียมกัับบุคคลทั�วไป็ เช่ั่น กัาริรัิบสมัคริ
คนพิกัาริเข้าทำางานและกัาริจัำดเตรีิยมสิ�งอำานวยความสะดวกัสำาหรัิบผู้พิกัาริในอาคาริสำานักังานใหญ่ เช่ั่น ลิฟต์โดยสาริ ทางลาด
สำาหรัิบริถืเข็นบริิเวณทางเข้า-ออกัอาคาริ และบริิษััทฯ ยังได้ป็ฏิิบัติตามกัฎหมาย เรืิ�อง กัาริจ้ำางงานคนพิกัาริโดยกัาริป็ริะสานงาน
กัับหน่วยงานริาชั่กัาริที�เกีั�ยวข้องและโริงพยาบาลศริธัีุญญา เพื�อเข้าถ่ืงกัาริจำา้งงานคนพกิัาริโดยเข้าร่ิวมโคริงกัาริจำา้งงานคนพกิัาริ
เพื�อทำางานในชุั่มชั่นหรืิอองค์กัริสาธุาริณป็ริะโยชั่น์ เช่ั่น โริงเรีิยน โริงพยาบาล องค์กัริป็กัคริองส่วนท้องถิื�น นับเป็็นแนวทางและ
มิติใหม่ต่อกัาริจำ้างงานคนพิกัาริโดยกัาริเข้าถ่ืงผู้พิกัาริในชัุ่มชั่นให้ได้มีงานทำาเป็็นกัาริตอบสนองความต้องกัาริของคนพิกัาริตาม
นโยบายของริัฐบาล พร้ิอมกัับสริ้างโอกัาสให้กัับคนพิกัาริที�มีศักัยภูาพมีความพริ้อมในกัาริทำางานเข้าเป็็นพนักังานของบริิษััทฯ 
โดยมุ่งเนน้กัาริทำาคุณป็ริะโยชั่นต่์อชั่มุชั่นหรืิอองคก์ัริสาธุาริณกัศุลในฐานะของพนกัังานที�เป็น็ตวัแทนของบริิษััทฯ และเป็น็ไป็ตาม
นโยบายของบริิษััทฯ ในกัาริสร้ิางความเท่าเทียมกัันให้กัับสังคมและสร้ิางมูลค่าเศริษัฐกิัจำให้กัับป็ริะเทศ



บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น)56

   3 6 1 1 1 การิจ�างงาน
       ในปี็ 2564 บริิษััทฯ มีพนักังานและแริงงาน ทั�งหมด 1,150 คน แบ่งเป็็นพนักังานหญิง จำำานวน 316 

คน (27.48%) และพนักังานชั่าย จำำานวน 796 คน (69.22%) เป็็นคนต่างชั่าติ 23 คน (2.00%) และมีพนักังานพิกัาริหรืิอแริงงาน
ผู้พิกัาริจำำานวน 15 คน เท่ากัับ (1.30%) ของแริงงานทั�งหมดของบริิษััทฯ

       บริิษััทฯ ได้ใหค้วามสำาคัญกัับหลกััความเสมอภูาคและเทา่เทยีมกัันในกัาริจำา้งงาน แต่อยา่งไริก็ัตามเนื�อง
จำากับริิษััทฯ ป็ริะกัอบธุุริกิัจำงานก่ัอสร้ิาง ดังนั�นกัาริจ้ำางงานโดยส่วนใหญ่จำะป็ฏิิบัติงานในโคริงกัาริก่ัอสร้ิาง สัดส่วนกัาริจ้ำางตาม
ตำาแหน่งงานจ่ำงเป็็นกัาริจ้ำางพนักังานเพศชั่ายมากักัว่าเพศหญิง ส่วนกัาริจ้ำางงานผู้พิกัาริของบริิษััทฯ ได้จ้ำางคนพิกัาริตามจำำานวน
ที�กัฎหมายกัำาหนด โดยที�บริิษััทฯ ตริะหนักัถ่ืงความป็ลอดภัูยในกัาริทำางานจ่ำงพิจำาริณาให้ผู้พิกัาริทำางานในส่วนที�ไม่เกีั�ยวข้องกัับ
งานก่ัอสร้ิาง และจัำดให้ทำางานในตำาแหน่งที�เหมาะสม

   3 6 1 2 นโยบายการิพั นาบุคลัากริแลัะการิส่งเสริิมควัามก�าวัหุ้น�าตั้ามสายอาช่ื่พ
      บริิษััทฯ มีนโยบายในกัาริพัฒนาส่งเสริิมบุคลากัริในทุกัริะดับให้เป็็นผู้ที�มีความรู้ิ ความสามาริถื และมีความ

เชีั่�ยวชั่าญในกัาริทำางานให้สามาริถืป็ฏิิบัติงานได้อย่างมีป็ริะสิทธิุภูาพและสร้ิางผลงานให้เป็็นไป็ตามเป้็าหมายของบริิษััทฯ ทั�งด้าน
ความรู้ิที�เกีั�ยวข้องกัับสายงานที�รัิบผดิชั่อบ ความรู้ิในกัาริบริิหาริจำดักัาริ เพื�อให้พนกัังานทกุัคนมทัีกัษัะความรู้ิ ความสามาริถื เพื�อ
ให้มีคุณภูาพตามมาตริฐานและสร้ิางสริริค์ผลงานที�ดีให้กัับลูกัค้า ริวมถ่ืงมีความเข้าใจำในข้อพ่งป็ฏิิบัติตามมาตริฐานกัาริป็ฏิิบัติงานที�
เกีั�ยวข้อง บริิษััทฯ ได้สนับสนุนให้มีกัาริพัฒนาความรู้ิ ความสามาริถืให้กัับพนักังานอย่างต่อเนื�องเพื�อให้พนักังานมีความรู้ิเท่าทันกัับ
กัาริพัฒนาของอุตสาหกัริริมอยู่ตลอดเวลา ริวมถ่ืงริองรัิบกัาริเติบโตของบริิษััทฯ ในอนาคต ทั�งนี�พนักังานหรืิอบุคลากัริที�มีคุณภูาพ
ย่อมเป็็นส่วนส่งเสริิมให้องค์กัริและสังคมมีกัาริพัฒนาอย่างยั�งยืนโดยอาศัยองค์ความรู้ิและป็ริะสบกัาริณ์ในกัาริทำางานของแต่ละบุคคล
เพื�อเป็็นส่วนในกัาริขับเคลื�อนให้สังคมมีความเจำริิญก้ัาวหน้าผ่านผลงานที�มีคุณภูาพ ถ่ืงแม้ว่าพนักังานและคนงานเหล่านี�จำะย้ายไป็
ทำางานที�สถืานป็ริะกัอบกัาริอื�นพวกัเขาเหล่านั�นยังคงสามาริถืนำาองค์ความรู้ิ ความสามาริถื และความชั่ำานาญที�แต่ละคนมีอยู่นำาไป็
สร้ิางสริริค์ผลงานที�ดีและมีคุณภูาพในสถืานป็ริะกัอบกัาริอื�นอันจำะก่ัอให้เกิัดกัาริพัฒนาอย่างยั�งยืนต่อสังคมโดยริวม

     บริิษััทฯ จัำดให้มีหน่วยงานดูแลด้านกัาริฝ่กัอบริม รัิบผิดชั่อบในกัาริจัำดเตรีิยมหลักัสูตริกัาริอบริมให้กัับพนักังาน
ทุกัริะดับชัั่�นในองคก์ัริริวมถืง่แริงงานฝ่มืีอในหนว่ยงานกัอ่สริา้งโดยที�หนว่ยงานฝ่กัอบริมจำะวางแผนหลกััสูตริอบริมที�สอดคลอ้งกัับ
กัลยุทธ์ุองค์กัริ กัาริสริริหาพนักังานภูายในหรืิอบุคลากัริภูายนอกัองค์กัริ ที�มีป็ริะสบกัาริณ์มีความชั่ำานาญในหัวข้อต่าง ๆ  มาเป็็น
ผู้ถ่ืายทอดความริู้โดยจำะวางแผนและกัำาหนดกัลุ่มเป็้าหมายที�จำะต้องได้รัิบกัาริฝ่กัอบริมเป็็นกัาริล่วงหน้าตลอดป็ี หน่วยงานฝ่กั
อบริมจำะป็ริะชั่าสัมพันธ์ุหลักัสูตริกัาริอบริมผ่านช่ั่องทาง Internal และวาริสาริริายเดือนของบริิษััทฯ เพื�อให้พนักังานได้รัิบทริาบ
และสามาริถืวางแผนเพื�อเข้ารัิบกัาริฝ่กัอบริมได้

     เพื�อให้บริิษััทฯ สามาริถืมีกัาริฝ่กัอบริมให้กัับพนักังานและคนงานในบางตำาแหน่งงานได้เป็็นป็ริะจำำาและต่อ
เนื�องโดยเฉพาะในส่วนงานที�เกีั�ยวข้องกัับความป็ลอดภัูยและความชั่ำานาญกัาริพิเศษั บริิษััทฯ ได้ขอข่�นทะเบียนกัับหน่วยงาน
ที�เกีั�ยวข้องเพื�อจัำดตั�งเป็็นหน่วยงานฝ่กัอบริม ริวมถ่ืงได้มีกัาริส่งเสริิมพัฒนาและสนับสนุนพนักังานที�มีคุณสมบัติตริงตามที�กัริม
สวัสดิกัาริและคุ้มคริองแริงงานกัำาหนดเพื�อให้สามาริถืเป็็นวิทยากัริให้กัาริอบริมในหลักัสูตริที�บริิษััทฯ ได้รัิบกัาริรัิบริองจำากักัริม
สวัสดิกัาริและคุ้มคริองแริงงานซ่ี�งทำาให้บริิษััทฯ ใช้ั่ศักัยภูาพของพนักังานที�มีอยู่ในกัาริจำัดกัาริอบริมภูายในให้แก่ัพนักังานอื�น ๆ 
ในแต่ละหลักัสูตริได้อย่างมีป็ริะสิทธิุภูาพและป็ริะสิทธิุผลโดยที�บริิษััทฯ สามาริถืออกัใบรัิบริองกัาริอบริมหรืิอใบป็ริะกัาศนียบัตริ
ในหลักัสูตริต่าง ๆ ได้ 

   3 6 1 2 1 แผู้นพั นาบุคลัากริ (Career Path Development)
       บริิษััทฯ มีกัาริจัำดวางแผนกัาริพัฒนาบุคลากัริเป็็นป็ริะจำำาทุกัปี็โดยมีความต่อเนื�องกัันเพื�อสร้ิางความ

ก้ัาวหน้าในสายอาชีั่พให้กัับพนักังาน โดยจัำดทำาแผนกัาริพัฒนาพนักังานริายบุคคล (Individual Development Plans : IDP) 
มีวัตถุืป็ริะสงค์เพื�อให้พนักังานได้ตริะหนักัรัิบรู้ิและเข้าใจำถ่ืงโอกัาสในกัาริพัฒนาตนเองเพื�อความก้ัาวหน้าตามสายงานโดยเป็็น
ไป็ตามความมุ่งมั�นขององค์กัริในกัาริสร้ิาง “คุณภูาพคนคุณภูาพงาน” และสอดคล้องกัับกัาริพัฒนาองค์กัริอย่างยั�งยืน บริิษััทฯ 
จัำดให้มีแผนกัาริอบริมและกัำาหนดกัาริล่วงหน้าตลอดทั�งปี็และป็ริะกัาศแจ้ำงให้พนักังานได้รัิบทริาบสำาหรัิบกัาริวางแผนเข้ารัิบกัาริ
อบริม ผู้บังคับบัญชั่ามีหน้าที�จัำดสริริเวลาให้พนักังานในสังกััดได้เข้ารัิบกัาริฝ่กัอบริมตามหัวข้อกัาริฝ่กัอบริมและช่ั่วงเวลาที�กัำาหนด 
เพื�อให้พนักังานได้นำาความรู้ิที�ได้ริับไป็ใช้ั่ในกัาริพัฒนากัาริทำางานให้มีป็ริะสิทธิุภูาพมากัข่�นอันจำะเป็็นกัาริเปิ็ดโอกัาสให้พนักังาน
ทุกัคนมีความก้ัาวหน้าในหน้าที�กัาริงานของตน กัลุ่มเป้็าหมายในกัาริพัฒนาบุคลากัริแบ่งออกัเป็็น 2 กัลุ่ม คือ 1) กัลุ่มพนักังาน
ริะดับป็ฏิิบัติกัาริถ่ืงริะดับบริิหาริ 2) กัลุ่มพนักังานริะดับป็ฏิิบัติงานริวมถ่ืงแริงงานในหน่วยงานก่ัอสร้ิาง
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       กัาริพัฒนาสำาหรัิบพนักังานริะดับป็ฏิิบัติกัาริและริะดับบริิหาริบริิษััทฯ ได้นำาริะบบ Competency มาใช้ั่
เป็็นเครืิ�องมือในกัาริพัฒนาศักัยภูาพของบุคลากัริ โดยมีเป้็าหมายตัวชีั่�วัดและกัาริกัำาหนดแผนในกัาริพัฒนาตาม IDPs (Individual 
Development Plans) เพื�อให้บริริลุตามเป้็าหมายหรืิอความคาดหวังโดยกัำาหนดริะดับในกัาริพัฒนาออกัเป็็น 3 ริะดับ ดังนี�

ปริะเภทของ Competency กลุ่ัมเป้าหุ้มายในการิพั นา เป้าหุ้มายในการิจัดหุ้ลัักส้ตั้ริ

Core Competency
ความสามาริถืหลักัที�ทุกัคนในองค์�
จำะต้องมี

พนักังานทุกัคนในองค์กัริทุกัริะดับ เพื�อให้พนักังานในองค์กัริได้ตริะหนักัถ่ืงค่านิยมหลักัของบริิษััทฯ ตามหลักักัาริดังนี� 1) กัาริ
มุ่งมั�นในความสำาเร็ิจำ 2) กัาริบริิหาริตน้ทุนอยา่งมปี็ริะสทิธิุภูาพ 3) กัาริใหค้วามสำาคัญกัับลูกัค้า 
4) กัาริคิดริิเริิ�มสร้ิางสริริค์ 5) กัาริรัิบรู้ิและแก้ัไขปั็ญหาอย่างริวดเร็ิว เป็็นต้น

Managerial Competency
ความสามาริถืในกัาริบริิหาริจัำดกัาริ

พนักังานริะดับผู้บริิหาริ/ผู้จัำดกัาริ มุ่งเน้นกัาริพัฒนาทักัษัะทางกัาริบริิหาริจัำดกัาริงาน สำาหรัิบผู้บริิหาริ เช่ั่น 1) กัาริวิเคริาะห์และ
วางแผนอย่างเป็็นริะบบเชิั่งป้็องกััน  2) ความสามาริถืในกัาริบริิหาริทรัิพยากัริ 3) กัาริบริิหาริ
ความเสี�ยง 4) กัาริบริิหาริความเป็ลี�ยนแป็ลง 5) หลักักัาริสื�อสาริและกัาริป็ริะสานงาน 6) ภูาวะ
ความเป็็นผู้นำา เป็็นต้น ซ่ี�งจำะเป็็นหลักัในกัาริบริิหาริเพื�อเตรีิยมความพร้ิอมบุคลากัริต่อไป็

Functional Competency
ความสามาริถืที�แต่ละตำาแหน่งต้องมี

พนักังานริะดับวิชั่าชีั่พและ
ริะดับป็ฏิิบัติงาน

มุ่งเน้นกัาริพัฒนาทักัษัะงานตามสายอาชีั่พ ทักัษัะเชิั่งเทคนิคและกัาริป็ฏิิบัตงิานตามตำาแหน่ง
และสายงานหรืิอฝ่่ายที�รัิบผิดชั่อบ
กัาริพัฒนาสายอาชีั่พให้กัับพนักังานตาม Career Path ที�กัำาหนดของแต่ละตำาแหน่งงาน

       นอกัจำากันี�บริิษััทฯ ได้มีกัาริจัำดป็ฐมนิเทศพนักังานใหม่ โดยจัำดให้มีกัาริอบริมพื�นฐานความรู้ิด้านต่าง ๆ  
ที�จำำาเป็็นสำาหรัิบกัาริป็ฏิิบัติงานอันป็ริะกัอบด้วย ป็ริะวัติและลักัษัณะธุุริกิัจำของกัลุ่มบริิษััทฯ ความรู้ิพื�นฐานด้านกัริะบวนกัาริทางธุุริกิัจำ 
วิสัยทัศน์ พันธุกิัจำ และเป้็าหมายขององค์กัริ ความรู้ิเบื�องต้นด้านริะบบบริิหาริคุณภูาพ ISO 9001 , ISO 14001, ISO 45001 ความ
รู้ิด้านริะบบเทคโนโลยีสาริสนเทศและริะบบป็ฏิิบัติกัาริ ความรู้ิเกีั�ยวกัับความป็ลอดภัูยในกัาริป็ฏิิบัติงาน เป็็นต้น 

       เนื�องจำากัสถืานกัาริณ์กัาริแพร่ิริะบาดของ Covid-19 ในปี็ที�ผ่านมา กัริมสวัสดิกัาริคุ้มคริองแริงงานได้
อนุโลมให้ลดจำำานวนอบริมพนักังานหลักัสูตริความป็ลอดภูัยในงานก่ัอสร้ิาง ส่งกัริมพัฒนาแริงงานฝี่มือลงจำากัเดิมที�กัำาหนดให้จัำด
อบริมไม่น้อยกัว่าร้ิอยละ 50 ต่อปี็ เหลือร้ิอยละ 10 ต่อปี็ บริิษััทฯ ได้มีกัาริป็ริับเป็ลี�ยนแนวทางกัาริอบริมเพื�อให้สอดคล้องกัับ
สถืานกัาริณ์กัาริแพร่ิริะบาดของ Covid-19 ในปี็ 2564 บริิษััทฯ และบริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด ได้จัำดอบริมทั�งภูายในและภูายนอกั 
โดยสามาริถืสรุิป็ผู้เข้ารัิบกัาริอบริมและจำำานวนชัั่�วโมงกัาริอบริม ดังนี�

ข�อม้ลัการิอบริมพนักงานอบริมภายใน
2564 2563

อบริมภายนอก อบริมภายใน อบริมภายนอก อบริมภายใน

จำำานวนผู้เข้าอบริม (คน) ริะดับพนักังาน 48 30 189 24

ริะดับหัวหน้างาน 60 108 87 432

จำำานวนชัั่�วโมง (ชัั่�วโมง) 108 138 276 456

ริวัมจำานวันชัื่�วัโมงการิอบริม 246 32

   3 6 1 2 2 การิพั นาริะบบ  ( nowledge anagement)
        บริิษััทฯ ได้มีกัาริริวบริวมความรู้ิ ขั�นตอน เทคนิคในกัาริทำางานต่าง ๆ และมีกัาริป็ริะชั่าสัมพันธ์ุให้กัับ
พนักังาน เพื�อให้พนักังานสามาริถืเข้าถ่ืงองค์ความรู้ิต่าง ๆ  ได้ทุกัที�ทุกัเวลาริวมถ่ืงกัาริตอบปั็ญหาโดยผ่านทาง Online เพื�อเป็็นกัาริ
ส่งเสริิมให้พนักังานให้ความสนใจำเข้าร่ิวมกิัจำกัริริมแบบ Online อันจำะเป็็นกัาริทำาให้พนักังานได้มีกัาริพัฒนาความรู้ิอย่างสมำ�าเสมอ
และต่อเนื�อง

   3 6 1 2 3 การิบริิหุ้าริผู้ลัการิป ิบัติั้ของพนักงาน
        บริิษััทฯ มีริะบบบริิหาริผลกัาริป็ฏิิบัติงานเพื�อสนับสนุนให้พนักังานสามาริถืป็ฏิิบัติงานได้อย่างมี
ป็ริะสทิธุภิูาพและป็ริะสทิธุผิลในแตล่ะริะดบัพนกัังาน เพื�อใหเ้กัดิความสอดคลอ้งและเป็น็ไป็ในแนวทางเดยีวกัันกัับเป็า้หมายสูงสุด
ของบริิษััทฯ ในกัาริมุ่งมั�นพฒันาธุุริกิัจำใหส้ามาริถืแข่งขนัได ้เพื�อใหอ้งคก์ัริเจำริิญกัา้วหนา้อยา่งยั�งยืนต่อไป็ ผู้บังคบับญัชั่ามหีนา้ที�ใน
กัาริบริิหาริ ป็ริะเมนิผลงานของพนกัังานในความริบัผดิชั่อบใหเ้กัดิผลสำาเร็ิจำ โดยกัาริมอบหมายหนา้ที�ความริบัผดิชั่อบใหส้อดคลอ้ง
กัับเป้็าหมายและกัลยุทธ์ุองค์กัริ ริวมถ่ืงกัาริพัฒนาความรู้ิความสามาริถืให้กัับพนักังานผ่านกัาริสอนงาน กัาริอบริม และกัาริมอบ
หมายงานที�สอดคล้องกัับความถืนัดและความสามาริถืของพนักังาน พนักังานมีหน้าที�ป็ฏิิบัติงานตามหน้าที�ที�ได้รัิบมอบหมายด้วย
ความรัิบผิดชั่อบเพื�อให้เกิัดผลสำาเร็ิจำตามที�ได้รัิบมอบหมาย และได้ตามมาตริฐานที�กัำาหนดไว้ ริวมถ่ืงหาโอกัาสในกัาริพฒันาตนเอง
ให้มีผลกัาริป็ฏิิบัติงานให้ดีข่�นอยู่เสมอ



บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น)58

     บริิษััทฯ จำะมีกัาริป็ริะเมินผลกัาริป็ฏิิบัติงานของพนักังานเป็็นป็ริะจำำาทุกัปี็เพื�อพิจำาริณาทบทวนกัาริจำัดสริริค่า
ตอบแทน ริวมถ่ืงกัาริป็รัิบเลื�อนตำาแหน่ง เพื�อเป็็นกัาริส่งเสริิมและสร้ิางแริงจูำงใจำให้พนักังานได้ใช้ั่ความรู้ิความสามาริถืที�มีในกัาริ
ป็ฏิิบัติหน้าที�ด้วยความทุ่มเทเต็มความสามาริถื และมีกัาริป็รัิบป็รุิงผลกัาริป็ฏิิบัติงานให้ดียิ�งข่�นอย่างต่อเนื�อง

  3 6 1 3 นโยบายแลัะแนวัป บัิติั้เก่�ยวักับค่าตั้อบแทน สวััสดิการิ ท่�เหุ้มาะสม
     บริิษััทฯ มีนโยบายกัาริจ่ำายผลตอบแทนให้กัับพนักังานที�สอดคล้องกัับผลกัาริดำาเนินงานของบริิษััทฯ ทั�งในริะยะ

สั�นและริะยะยาว เพื�อสร้ิางแริงจูำงใจำในกัาริป็ฏิิบัติงานของพนักังานให้บริริลุเป้็าหมายที�กัำาหนด โดยมีกัาริป็ริะเมินผลกัาริป็ฏิิบัติงาน
ในรูิป็แบบดัชั่นีวัดผลงาน ( PIs) และศักัยภูาพของบุคคล (Competency) เป็็นเครืิ�องมือในกัาริบริิหาริกัาริจ่ำายค่าตอบแทนริะยะสั�น 
กัล่าวคือ เงินเดือน ริวมถ่ืงกัาริจัำดสวัสดิกัาริอื�น ๆ นอกัเหนือจำากัที�กัำาหนดโดยกัฎหมาย เพื�อสร้ิางความมั�นคงให้กัับพนักังานและ
คริอบคริวั ริวมถ่ืงกัาริสริา้งความผูกัพันของพนกัังานกัับองคก์ัริ โดยไม่เลือกัป็ฏิิบัติหรืิอความแตกัตา่งริะหวา่งอัตริาเงนิเดือนและคา่
ตอบแทน พื�นฐานริะหว่างเพศหญิงและชั่าย เช่ั่น กัาริพิจำาริณาข่�นเงินเดือน โบนัสป็ริะจำำาปี็ เงินริางวัลตามผลงานริวมถ่ืงสวัสดิกัาริ
ต่าง ๆ ในส่วนของผลตอบแทนริะยะยาว บริิษััทฯ จำะพิจำาริณาจำากัภูาพริวมกัาริลงทุนของบริิษััทฯ และภูาพริวมของอุตสาหกัริริม
ที�บริิษััทฯ ดำาเนินธุุริกิัจำอยู่ บริิษััทฯ มีกัาริทบทวนกัาริจ่ำายค่าตอบแทนและกัาริจัำดสวัสดิกัาริให้แก่ัพนักังานอย่างสมำ�าเสมอ เพื�อให้
มั�นใจำได้ว่ากัาริจ่ำายค่าตอบแทนของบริิษััทฯ อยู่ในริะดับที�เหมาะสม
      บริิษััทฯ ให้สวัสดิกัาริและสทิธุปิ็ริะโยชั่นแ์กัพ่นกัังานเพื�อลดภูาริะคา่คริองชั่พี สง่เสริิมสวัสดภิูาพ ความเป็น็อยู่
ที�ดีของพนักังานและคริอบครัิว โดยบริิษััทฯ จัำดสริริสวัสดิกัาริและสิทธิุป็ริะโยชั่น์ให้แก่ัพนักังานนับแต่วันที�พนักังานได้รัิบกัาริบริริจุำ
เป็็นพนักังานป็ริะจำำาโดยพนักังานในริะดับเทา่กัันจำะได้ริบัสวัสดิกัาริเท่าเทยีมกัันโดยไม่แบ่งแยกั เพศ เชืั่�อชั่าติ อายุ และศาสนา โดย
ที�บริิษััทฯ ได้มีกัาริป็ริะชั่าสัมพันธ์ุให้พนักังานทุกัคนได้ริับทริาบสิทธิุ�ของตนผ่านทางคู่มือพนักังานและกัาริสื�อสาริภูายในองค์กัริ 
นโยบายในกัาริจัำดกัาริด้านสวัสดิกัาริและผลป็ริะโยชั่น์ป็ริะกัอบด้วยนโยบายส่งเสริิมสุขภูาพ บริิษััทฯ จัำดให้มีสวัสดิกัาริตริวจำสุขภูาพ
ป็ริะจำำาปี็แก่ัพนักังานเพื�อให้พนักังานไดท้ริาบถืง่สุขภูาพในเบื�องต้นซ่ี�งหากัมีอากัาริผดิป็กัติจำะได้หาแนวทางในกัาริป็อ้งกัันและริกััษัา
ต่อไป็ ในส่วนของสำานักังานใหญ่บริิษััทฯ ได้จัำดเตรีิยมห้องป็ฐมพยาบาลพร้ิอมพยาบาลป็ริะจำำา ริวมถ่ืงยาสามัญป็ริะจำำาบ้านเพื�อ
บริิกัาริด้านกัาริรัิกัษัาพยาบาลเบื�องต้นให้กัับพนักังาน
    3 6 1 3 1 กองทุนสำาริองเล่ั�ยงช่ื่พ
        บริิษััทฯ ได้จัำดตั�งกัองทุนสำาริองเลี�ยงชีั่พข่�นตามพริะริาชั่บัญญัติกัองทุนสำาริองเลี�ยงชีั่พ พ.ศ. 2530 โดย
จำดทะเบียนจัำดตั�งกัองทุนสำาริองเลี�ยงชีั่พเมื�อ วันที� 1 เดือน มิถุืนายน พ.ศ. 2548 เพื�อเป็็นกัาริเก็ับออมและสร้ิางหลักัป็ริะกัันให้
แก่ัพนักังานและคริอบคริัว เสริิมสริ้างความมั�นคงทางกัาริเงินในริะยะยาว โดยพนักังานสามาริถืเลือกัแผนกัาริลงทุนได้เองเพื�อ
ให้ได้รัิบผลป็ริะโยชั่น์ตอบแทนจำากักัาริลงทุนตามที�พนักังานเห็นสมควริ และเพื�อเป็็นกัาริส่งเสริิมให้พนักังานมีความรู้ิความเข้าใจำ
เกีั�ยวกัับแผนกัาริลงทุนโอกัาสและความเสี�ยง ริวมถ่ืงผลตอบแทนบริิษััทฯ ได้ป็ริะสานงานให้บริิษััทหลักัทรัิพย์จัำดกัาริกัองทุนฯ จำะ
ต้องมีกัาริพบป็ะกัับผู้บริิหาริและตัวแทนฝ่่ายนายจ้ำางและลูกัจ้ำางเพื�อมาริายงานผลกัาริดำาเนินงานของกัองทุนริวมถ่ืงสภูาพแวดล้อม
ในกัาริลงทุนโอกัาสและความเสี�ยง แนวโน้มกัาริลงทุนในริะยะสั�นและริะยะยาว และป็ริะชั่าสัมพันธุ์ให้กัับพนักังานที�เป็็นสมาชั่ิกั
กัองทุนฯ ได้รัิบทริาบอย่างทั�วถ่ืงเพื�อเป็็นกัาริป็ริะกัอบกัาริตัดสินใจำให้กัับพนักังานในกัาริเลือกัแผนกัาริลงทุนได้อย่างเหมาะสม ใน
ส่วนของอัตริากัาริจ่ำายเงินสะสมพนักังานสามาริถืเลือกัอัตริากัาริจ่ำายเงินสะสมเข้ากัองทุนเป็็นริายเดือนในอัตริาริะหว่าง 3 ถ่ืง 10 
เป็อร์ิเซ็ีนต์ของเงินเดือนข่�นอยู่กัับความสมัคริใจำและเป็็นไป็ตามที�พนักังานแจ้ำงความป็ริะสงค์ นอกัจำากันี�บริิษััทฯ จำะจ่ำายเงินสมทบ
อีกัส่วนหน่�งใหกั้ับพนักังานในอตัริา 3 ถืง่ 7 เป็อริเ์ซ็ีนต ์ของเงนิเดือนข่�นอยู่กัับอายกุัาริทำางานของพนกัังานแตล่ะคน ในริอบป็ ีพ.ศ. 
2564 บริิษััทฯ และบริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด สมทบกัองทุนสำาริองเลี�ยงชีั่พให้พนักังานจำำานวน 4.06 ล้านบาท และ 2.10 ล้าน
บาท ในอัตริา 3 ถ่ืง 7 เป็อร์ิเซ็ีนต์ 

       พนักังานป็ริะจำำาที�อายุงานคริบ 1 ปี็แล้วจำะมีสิทธิุ�เป็็นสมาชิั่กักัองทุนฯ (สมัคริตามความสมัคริใจำ) โดย
บริิษััทฯ ได้กัำาหนดอัตริาเงินสมทบตามริายละเอียดตามตาริางดังต่อไป็นี�

อายุงาน อัตั้ริาเงินสมทบ (ริ�อยลัะ) (ในส่วันของบริิษััท )

อายุงาน 1- 3 ปี็ 3

อายุงาน 3- 10 ปี็ 5

อายุงาน 10 ปี็ข่�นไป็ 7

เงื�อนไขกัาริจ่ำายคืนเงินสะสมและเงินสมทบ บริิษััทฯ จำะจ่ำายเงินสะสมในส่วนของพนักังาน และเงินสมทบในส่วนของบริิษััทฯ ให้
กัับพนักังานที�พ้นสภูาพกัาริเป็็นสมาชั่ิกักัองทุนฯ เมื�อสิ�นสภูาพกัาริเป็็นพนักังาน ทั�งนี� อัตริากัาริจำ่ายเงินสมทบของบริิษััทฯ และ
ผลป็ริะโยชั่น์ที�เกิัดจำากัเงินดังกัล่าวจำะข่�นอยู่กัับอายุสมาชิั่กั



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
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   3 6 1 3 2 การิส่งเสริิมสุขภาพ ( ove or Change)
       บริิษััทฯ จัำดให้สำานักังานใหญ่และสำานักังานสาขามีห้องพยาบาลโดยมีพยาบาลให้กัาริดูแลป็ฐมพยาบาล

รัิกัษัาอากัาริเจ็ำบป่็วยเบื�องต้น ห้องบริิกัาริให้นมบุตริ ริวมถ่ืงให้คำาป็ร่ิกัษัาในกัาริดูแลสุขภูาพและกัาริใช้ั่ยาอย่างถูืกัต้องและ
เหมาะสมเพื�อเป็็นกัาริส่งเสริิมให้พนักังานมีสุขภูาพที�ดี บริิษััทฯ ได้สนับสนุนให้พนักังานมีกิัจำกัริริมกัาริออกักัำาลังกัายหลังเวลา
งานโดยจัำดหาครูิสอนโยคะและแอโริบิค เป็็นป็ริะจำำาทุกัวันซ่ี�งเป็็นกิัจำกัริริมที�ทำามาอย่างต่อเนื�อง บริิษััทฯ ได้จัำดห้องออกักัำาลัง
กัายพร้ิอมอุป็กัริณ์ออกักัำาลังกัายโดยมีครูิฝ่กัให้คำาแนะนำาในกัาริออกักัำาลังกัายและกัาริใช้ั่อุป็กัริณ์อย่างเหมาะสมถูืกัต้องและ
ป็ลอดภูยั ในสว่นโคริงกัาริผูดู้แลโคริงกัาริยงัไดจั้ำดใหมี้สถืานที�ออกักัำาลังกัายที�เหมาะสมตามสมควริ โดยไดส้นบัสนนุอปุ็กัริณ์กีั า
ที�จำำาเป็็นเบื�องต้น เช่ั่น โต๊ะและอุป็กัริณ์เทเบิลเทนนิส ลูกัฟุตบอล ลูกัแบดมินตัน เป็็นต้น ให้กัับพนักังาน ทั�งนี�เพื�อเป็็นกัาริสนับ 
สนุนส่งเสริิมให้พนักังานได้มีโอกัาสออกักัำาลังกัายในช่ั่วงหลังเวลางานได้ทุกัวันโดยไม่ต้องเดินทางไกัลและไม่เสียค่าใช้ั่จ่ำาย

       ด้วยสถืานกัาริณ์กัาริแพร่ิริะบาดของ Covid-19 ทำาให้กิัจำกัริริมกัาริส่งเสริิมสุขภูาพได้มีกัาริงดกิัจำกัริริม 
Move for Change เพื�อป็ฏิิบัติตามมาตริกัาริด้านสาธุาริณสุขของภูาครัิฐและลดความเสี�ยงในกัาริติดเชืั่�อ Covid-19

   3 6 1 3 3 สวััสดิการิด�านท่�พักอาศัย
       บริิษััทฯ จัำดให้มีสวัสดิกัาริด้านที�พักัอาศัยให้กัับพนักังาน เพื�อลดภูาริะค่าใช้ั่จ่ำายที�พักัอาศัย อำานวย

ความสะดวกั ลดความเสี�ยงในกัาริเดินทางไป็ทำางาน บริิษััทฯ ได้จัำดหาที�พักัให้พนักังานบริิเวณใกัล้เคียงโคริงกัาริหรืิอหน่วยงาน
ก่ัอสร้ิางแต่ละแห่งโดยคำาน่งถ่ืงสุขอนามัยและความป็ลอดภัูยของที�พักัอาศัย 

   3 6 1 3 4 ค่ารัิกษัาพยาบาลัพนักงาน
       บริิษััทฯ จัำดให้มีสวัสดิกัาริด้านกัาริรัิกัษัาพยาบาลให้กัับพนักังานในกัริณีคนไข้นอกั ซ่ี�งนอกัเหนือจำากั

สวัสดกิัาริที�ได้รัิบจำากัสำานักังานป็ริะกัันสงัคม โดยบริิษััทฯ เป็็นผู้ริบัผิดชั่อบค่าใช้ั่จ่ำายกัาริป็ริะกัันอบัุติเหต ุ ป็ริะกัันชั่วิีต ส่วนหน่�งให้
กัับพนักังาน นอกัเหนือจำากันี�บริิษััทฯ ยังจัำดให้มีกัาริป็ริะกัันสุขภูาพกัลุ่มในส่วนของกัาริเข้ารัิบกัาริรัิกัษัาพยาบาลจำากัอากัาริเจ็ำบป่็วย 
และอุบัติเหตุ ริวมทั�งจัำดให้มีของเยี�ยมพนักังานในกัริณีผู้ป่็วยในเพื�อเป็็นกัาริแสดงความห่วงใยและให้กัำาลังใจำแก่ัพนักังานบริิษััทฯ 

   3 6 1 3 5 การิปริะกันอุบัติั้เหุ้ตุั้ ปริะกันช่ื่วิัตั้ แลัะกองทุนต่ั้าง 
       บริิษััทฯ จัำดให้มีกัาริป็ริะกัันชีั่วิตและป็ริะกัันสุขภูาพสำาหรัิบพนักังานกัับบริิษััท ไทยป็ริะกัันชีั่วิต จำำากััด 

(มหาชั่น) โดยพนักังานสามาริถืเข้ารัิบกัาริรัิกัษัาพยาบาลได้ตามวงเงินและเงื�อนไขที�กัำาหนด ในสถืานพยาบาลที�พนักังานสะดวกั
จำะใช้ั่สิทธิุ�นอกัจำากันี� บริิษััทฯ ได้จ่ำายเงินสมทบตามที�กัฎหมายกัำาหนดให้กัับกัองทุนป็ริะกัันสังคม และกัองทุนเงินทดแทน

   3 6 1 3 6 การิช่ื่วัยเหุ้ล่ัอทางด�านการิเงินอ่�น  
       บริิษััทฯ จัำดให้มีสวัสดิกัาริเงินค่าช่ั่วยเหลือในกัาริจัำดกัาริศพ ใกัริณีเสียชีั่วิตใหกั้ับพนักังาน ริวมถ่ืง บิดา 

มาริดา คู่สมริส บุตริ เพื�อเป็็นกัาริแบ่งเบาภูาริะค่าใช้ั่จ่ำาย ริวมถ่ืงกัาริส่งพวงหรีิด เพื�อร่ิวมแสดงความเสียใจำ
   3 6 1 3  คณะกริริมการิสวััสดิการิในสถืานปริะกอบกิจการิ
       บริิษััทฯ ได้มีกัาริจัำดตั�งคณะกัริริมกัาริสวัสดิกัาริในสถืานป็ริะกัอบกิัจำกัาริ เพื�อดำาเนินกัาริตามที�กัฎหมาย

กัำาหนดโดยจัำดให้มีกัาริเลือกัตั�งคณะกัริริมกัาริสวัสดิกัาริฯ เพื�อเป็็นตัวแทนของพนักังานทำาหน้าที�เป็็นสื�อกัลางในกัาริถ่ืายทอดความ
ต้องกัาริด้านสวัสดิกัาริของลูกัจ้ำางให้นายจ้ำางทริาบ เสนอแนะ ตริวจำสอบ ดูแลกัาริจัำดกัาริสวัสดิกัาริภูายในสถืานป็ริะกัอบกิัจำกัาริ 
ส่งเสริิมกิัจำกัริริมแริงงานสัมพันธ์ุ หาแนวทางในกัาริป็รัิบป็รุิงสวัสดิกัาริและสภูาพแวดล้อมในกัาริทำางานให้ดีข่�น ริวมถ่ืงเป็็นกัาริสร้ิาง
ขวัญและกัำาลังใจำให้กัับพนักังาน อันจำะส่งผลให้เป็็นกัาริเพิ�มผลผลิตและป็ริะสิทธิุภูาพในกัาริทำางานของสถืานป็ริะกัอบกัาริ โดย
ในปี็ที�ผ่านมาได้มีกัาริป็ริะชุั่มร่ิวมกัับตัวแทนฝ่่ายนายจ้ำาง และได้นำาเสนอข้อเรีิยกัร้ิองและเสนอแนะจำากัพนักังานให้ตัวแทนฝ่่าย
นายจ้ำาง เพื�อร่ิวมกัันพิจำาริณาซ่ี�งที�นายจ้ำางสามาริถืดำาเนินกัาริให้กัับพนักังานได้ตามความเหมาะสมและเป็็นธุริริม ทั�งนี� บริิษััทฯ 
ไม่เคยมีข้อพิพาท หรืิอได้รัิบกัาริร้ิองเรีิยนในกัาริป็ฏิิบัติต่อพนักังานอย่างไม่เป็็นธุริริม

  3 6 1 4 กิจกริริมพนักงานสัมพันธ์ุแลัะการิส่�อสาริกับพนักงาน (Employee Relations)
       บริิษััทฯ ตริะหนักัถ่ืงความสำาคัญด้านพนักังานสัมพันธ์ุและกัาริสื�อสาริข้อมูลภูายในองค์กัริริะหว่าง

บริิษััทกัับพนักังาน โดยมีฝ่่ายสื�อสาริองค์กัริเป็็นศูนย์กัลางในกัาริริวบริวมและเปิ็ดเผยข้อมูลภูายในองค์กัริผ่านช่ั่องทางต่าง ๆ 
เพื�อให้พนักังานรัิบทริาบและมีความเข้าใจำในเรืิ�องนโยบาย กัฎริะเบียบ ข่าวสาริ และกิัจำกัริริมต่าง ๆ ของบริิษััทฯ ให้เป็็นไป็ใน
แนวทางเดียวกัันช่ั่องทางหลักัที�ใช้ั่ในกัาริสื�อสาริดังกัล่าว ได้แก่ั Intranet ซ่ี�งข้อมูลที�เปิ็ดเผยไว้ให้พนักังานได้รัิบทริาบ อาทิ สื�อใน
กัาริเรีิยนรู้ิริะบบ ERP ข้อกัำาหนดและเอกัสาริในริะบบ ISO ภูาพกิัจำกัริริมต่าง ๆ ริวมถ่ืงข้อมูลข่าวสาริที�เกีั�ยวกัับพนักังาน เช่ั่น 
ป็ฏิิทินกิัจำกัริริมและข่าวสาริบริิษััทฯ แนะนำาพนักังานเข้าใหม่ เป็็นต้น นอกัจำากันี� ยังมีกัาริสื�อสาริผ่าน Email, Application Line 
และบอร์ิดพนักังานอีกัด้วย โดยบริิษััทฯ มีกัาริจัำดทำากิัจำกัริริมเพื�อเสริิมสร้ิางความสัมพันธ์ุที�ดีภูายในองค์กัริ ดังนี�



บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น)60

      1) r  Engage ซ่ี�งเป็็นกัาริสื�อสาริผ่านช่ั่องทาง Group Line ริะหว่างฝ่่ายทรัิพยากัริบุคคลและพนักังาน
ในองค์กัริ เพื�อความสะดวกัในกัาริให้ข้อมูลและคำาแนะนำากัับพนักังานด้านที�เกีั�ยวข้อง

      2) unch Talk เป็็นกัาริจัำดกิัจำกัริริมร่ิวมรัิบป็ริะทานอาหาริกัลางวัน ร่ิวมกัันริะหว่างผู้บริิหาริและพนักังาน
เพื�อให้พนักังานได้พบป็ะพูดคุยในโอกัาสต่าง ๆ เช่ั่น กิัจำกัริริม ig Cleaning Day, กิัจำกัริริมสงกัริานต์ เป็็นต้น

      3) RBP ( R usiness Partner) กัำาหนดให้มีผู้รัิบผิดชั่อบของฝ่่ายทรัิพยากัริบุคคล เพื�อให้เข้าถ่ืงปั็ญหา
ของพนักังานในแต่ละฝ่่ายภูายในองค์กัริได้อย่างมีป็ริะสิทธิุภูาพ

      4) กิจกริริม 5ส เพื�อเสริิมสริา้งวนัิยและสขุนสัิยใหกั้ับพนกัังาน โดยมตัีวแทนผูบ้ริิหาริและพนกัังานแตล่ะ
ฝ่่าย ร่ิวมป็ริะเมินผลกิัจำกัริริม

      5) กิจกริริมสังสริริค์ปีใหุ้ม่ปริะจำาปี เพื�อเปิ็ดโอกัาสให้ผู้บริิหาริ พนักังานทั�งที�สำานักังานใหญ่และพนักังาน
ที�ป็ฏิิบัติงานที�ไซีท์งาน มีโอกัาสได้พบป็ะสังสริริค์รัิบป็ริะทานอาหาริร่ิวมกัันในบริริยากัาศที�อบอุ่น

      6) การิรัิบเร่ิ�องข�อเร่ิยน บริิษััทฯ เปิ็ดโอกัาสให้พนักังานสามาริถืเสนอแนะความคิดเห็นหรืิอข้อร้ิองเรีิยนผ่าน
กัล่องรัิบความคิดเห็นโดยผู้จัำดกัาริฝ่่ายทรัิพยากัริบุคคลจำะเป็็นผู้ริวบริวมข้อเสนอแนะหรืิอข้อร้ิองเรีิยน เพื�อนำาเสนอต่อคณะกัริริมกัาริ
บริิหาริบุคคลเพื�อพิจำาริณาและดำาเนินกัาริต่อไป็ ข้อมูลริายละเอียดของผู้ร้ิองเรีิยนจำะถูืกัเก็ับรัิกัษัาเป็็นความลับอย่างเคร่ิงครัิด

  3 6 1 5 มาตั้ริการิป้องกันแลัะบริริเทาปญหุ้าจากสถืานการิณ์การิแพร่ิริะบาดเช่ื่�อไวัรัิสโคโรินา 201  (Covid-1 )
     ในปี็ 2564 ด้วยสถืานกัาริณ์กัาริแพร่ิริะบาดของ Covid-19 บริิษััทฯ มีกัาริเตรีิยมความพร้ิอมเพื�อริองรัิบ

หากัเกัิดป็ัญหาโริคริะบาดต่างๆ ที�ส่งผลกัริะทบริุนแริงต่อสังคมและกัาริดำาเนินงานธุุริกิัจำ ซ่ี�งทางบริิษััทฯ ได้มีมาตริกัาริป็้องกััน
และบริริเทาปั็ญหาในสถืานกัาริณ์กัาริแพร่ิริะบาดของ Covid-19 โดยบริิษััทฯ ได้มีกัาริกัำาหนดให้พนักังานป็ฏิิบัติตามมาตริกัาริที�
รัิฐบาลกัำาหนดอย่างเคร่ิงครัิดไม่ว่าจำะเป็็นกัาริใช้ั่ชีั่วิตอย่าง New normal สำานักังานใหญ่ของบริิษััทฯ ได้มีกัาริกัำาหนดให้พนักังาน 

ork from home โดยจัำดสริริให้พนักังานในแต่ละหน่วยงานสลับเข้ามาทำางาน สำาหรัิบพนักังานที�ทำางานสำานักังานสาขาและ
โคริงกัาริ ได้มีกัาริบริิหาริจัำดกัาริพื�นที�ทำางานโดยใช้ั่วิธีุ ubble  Seal  เพื�อลดความเสี�ยงในกัาริแพร่ิกัริะจำายของ Covid-19 ทั�งนี�
ยังไดย้ำ�าเตือนใหพ้นกัังานดำาริงชั่วิีตอยา่งไมป่็ริะมาทในชั่ว่งเวลาริะหวา่งป็ฏิิบัติงานหรืิอนอกัเหนือเวลาป็ฏิิบัติงานเพื�อใหเ้กัดิความ
ป็ลอดภัูยต่อสถืานะกัาริณ์กัาริแพร่ิริะบาดดังกัล่าว   

     บริิษััทฯ ให้ความตริะหนักัด้านอาชีั่วอนามัยและความป็ลอดภัูยของพนักังานในช่ั่วงสถืานกัาริณ์กัาริแพร่ิ
ริะบาดของ Covid-19 และติดตามสถืานกัาริณ์พริ้อมป็ริับมาตริกัาริกัาริเฝ่้าริะวังเพื�อป้็องกัันกัาริติดเชืั่�อและแพริ่ริะบาด โดยใช้ั่
แนวป็ฏิิบัติตามมาตริฐานของกัริะทริวงสาธุาริณสุข เช่ั่น กัาริรัิกัษัาความสะอาด กัาริป้็องกัันโดยสวมหน้ากัากัอนามัย กัาริตริวจำ
วัดอุณหภููมิร่ิางกัาย กัาริเว้นริะยะห่าง อาทิ

• มาตริกัาริในกัาริคัดกัริองก่ัอนเข้าพื�นที�สำานักังานและโคริงกัาริ

• มาตริกัาริในกัาริจัำดกัาริป้็องกัันกัาริได้รัิบเชืั่�อและแพร่ิกัริะจำายเชืั่�อในโคริงกัาริ

• ข้อป็ฏิิบัติสำาหรัิบพนักังานและลูกัจ้ำาง

• ข้อป็ฏิิบัติเมื�อพนักังานติดเชืั่�อไวรัิสโควิด-19
     บริิษััทฯ ได้ริณริงค์ให้พนักังานและลูกัจ้ำางเข้ารัิบกัาริฉีดวัคซีีนคริบ 2 เข็ม โดยอัตริากัาริรัิบกัาริฉีดวัคซีีน เฉลี�ย

มากักัว่า 93% และกัำาลังเพิ�มอัตริากัาริฉีดวัคซีีนตามลำาดับ
  3 6 1 6 กิจกริริมเพ่�อปริะโยชื่น์ต่ั้อสังคมแลัะชุื่มชื่น
     บริิษััทฯ ถืือเป็็นสิ�งสำาคัญอย่างยิ�งในดำาเนินธุุริกิัจำโดยคำาน่งถ่ืงสังคมและชุั่มชั่น อาทิ กัาริส่งเสริิมพัฒนาและ

กัาริศ่กัษัาเรีิยนรู้ิของเด็กัและเยาวชั่น กัาริบริิจำาคโลหิต กัาริบริิจำาคสิ�งของเพื�อสาธุาริณป็ริะโยชั่น์สำาหรัิบคนด้อยโอกัาสในสังคม
และชุั่มชั่น กิัจำกัริริมกัาริพัฒนาชุั่มชั่นและกิัจำกัริริมสำาคัญต่าง ๆ เป็็นกัาริส่งมอบโอกัาสให้กัับสังคมและชุั่มชั่นใกัล้เคียงเพื�อแสดง
ให้เห็นถ่ืงกัาริส่งเสริิมความตริะหนักัในหน้าที�ความรัิบผิดชั่อบต่อสังคม อย่างเป็็นรูิป็ธุริริมควบคู่ไป็กัับกัาริบริริลุเป้็าหมายหลักั
ของบริิษััทฯ คือ กัาริส่งมอบงานที�ได้มาตริฐานตริงตามความต้องกัาริให้กัับลูกัค้าภูายใต้ริะยะเวลาที�กัำาหนด ซ่ี�งมีโคริงกัาริที�พัฒนา
และเป็็นป็ริะโยชั่น์ต่อสังคมหลากัหลายด้าน ดังต่อไป็นี�
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โคริงการิ ริายลัะเอ่ยด

ส่งเสริิมพัฒนากัาริและกัาริศ่กัษัาเรีิยนรู้ิ
ของเด็กัและเยาวชั่น

• มอบของขวััญในวัันเด็กแหุ่้งชื่าติั้ บริิษััทฯ ได้ร่ิวมกิัจำกัริริมวันเด็กัแห่งชั่าติที�โริงเรีิยนอนุบาลวัดพริพริะร่ิวงป็ริะสิทธิุ� และโริงเรีิยนวัด
พริพริะร่ิวงป็ริะสิทธิุ� โดยกัาริมอบของขวัญให้น้องๆ นักัเรีิยนเพื�อเป็็นกัาริสร้ิางขวัญและกัำาลังใจำให้กัับเด็กัๆ ซ่ี�งจำะเป็็นกัำาลังสำาคัญ
ของป็ริะเทศในอนาคต

• เปดพ่�นท่�ใหุ้�นักศ้กษัาวิัทยาลััยเทคนิคบ�านค่ายเข�ามาเร่ิยนร้ิ�การิทำางานจริิง บริิษััทฯ ได้ทำาบันท่กัข้อตกัลงความร่ิวมมือเพื�อกัาริ
จัำดกัาริเรีิยนกัาริสอนอาชีั่วศ่กัษัากัับวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายโดยกัาริเปิ็ดพื�นที�สำานักังานสาขา จัำงหวัดริะยอง ให้นักัศ่กัษัาได้เข้ามา
ฝ่กัทำางานจำริิง

กัาริพัฒนาชุั่มชั่นและกิัจำกัริริม
สำาคัญต่าง ๆ

• ข�าวักล่ัองปนสุข เนื�องด้วยสถืานกัาริณ์กัาริแพร่ิริะบาดของ Covid-19 ซ่ี�งก่ัอให้เกิัดผลกัริะทบด้านความเป็็นอยู่ของป็ริะชั่าชั่นเป็็น
วงกัว้าง ทางบริิษััทฯ ได้จัำดทำา “ข้าวกัล่องปั็นสุข” พร้ิอมนำ�าดื�มให้กัับ สถืานีตำาริวจำคันนายาว เพื�อแจำกัจ่ำายให้กัับป็ริะชั่าชั่นในชุั่มชั่น
บริิเวณใกัล้เคียงต่อไป็

• กิจกริริมจิตั้อาสา  พัฒนาคูนำ�าคลองริะบายนำ�าริิมถืนนวิภูาวดี-รัิงสิต บริิษััทฯ ได้สนับสนุนริถืแบคโฮและริถืบริริทุกัให้กัับกัองอำานวย
กัารินำ�าแห่งชั่าติเพื�อบูริณากัาริขับเคลื�อนกัาริแก้ัไขปั็ญหานำ�าท่วมในเขตกัรุิงเทพฯ และป็ริิมณฑ์ล เพื�อร่ิวมกัันทำากิัจำกัริริมจิำตอาสาฯ
พัฒนาคูนำ�าคลองริะบายนำ�าริิมถืนนวิภูาวดี-รัิงสิต ซ่ี�งอยู่ในพื�นที�กัาริก่ัอสร้ิางโคริงกัาริก่ัอสร้ิางพัฒนาคูนำ�าริิมถืนนวิภูาวดี ตอนที� 1 

• โคริงการิส่้บ�านเกิด “โคริงกัาริสู่บ้านเกิัด” คือ โคริงกัาริที�บริิษััทฯ จัำดตั�งข่�นโดยที�มีวัตถุืป็ริะสงค์เพื�อกัาริพัฒนาชุั่มชั่นท้องถิื�นและ
พัฒนาคุณภูาพชีั่วิตของชุั่มชั่นบ้านเกิัดของพนักังาน ซ่ี�งนอกัจำากัจำะช่ั่วยพัฒนาสังคมได้แล้วยังทำาให้พนักังานได้เกิัดความภูาคภููมิใจำ
ที�ได้มีส่วนช่ั่วยเหลือและพัฒนาชุั่มบ้านเกิัดของตนเองได้ ทั�งนี�โคริงกัาริสู่บ้านเกิัดได้ดำาเนินกัาริอย่างต่อเนื�องตั�งแต่ปี็ 2556 นับเป็็น
เวลากัว่า 8 ปี็ที�ดำาเนินกัาริโคริงกัาริสู่บ้านเกิัด บริิษััทฯ ได้สนับสนุนงบป็ริะมาณเพื�อพัฒนาชุั่มชั่นบ้านเกิัดของพนักังาน โดยได้จัำด
ตั�งคณะกัริริมกัาริฯ ในกัาริคัดเลือกัโคริงกัาริที�พนักังานนำาเสนอจำากัทุกัฝ่่ายในบริิษััทฯ เพื�อพิจำาริณาให้สอดคล้องตามนโยบายของ
ทางบริิษััทฯ เพื�อที�จำะดำาเนินธุุริกิัจำอย่างยั�งยืนและส่งมอบโอกัาสสู่สังคมต่อไป็ ซ่ี�งในปี็ 2564 โคริงกัาริสู่บ้านเกิัดที�ได้รัิบเลือกัและ
ดำาเนินกัาริ 2 โคริงกัาริ ได้แก่ั 
1) โคริงกัาริป็รัิบป็รุิงต่อเติมพื�นที�เอนกัป็ริะสงค์โริงเรีิยนนิคมสร้ิางตนเอง 8 จัำงหวัดบุรีิรัิมย์ 
2) โคริงกัาริป็ริบัป็รุิงต่อเติมพื�นที�ห้องอุบัติเหตุฉุกัเฉินโริงพยาบาลส่งเสริิมสุขภูาพตำาบลแหลมบัว อำาเภูอนคริชัั่ยศรีิ จัำงหวัดนคริป็ฐม 

สาธุาริณป็ริะโยชั่น์เพื�อสร้ิางโอกัาสใน
สังคมและชุั่มชั่น

• กิจกริริมบริิจาคโลัหิุ้ตั้ บริิษััทฯ จัำดกิัจำกัริริมบริิจำาคโลหิตเป็็นป็ริะจำำาทุกัปี็ปี็ละ 2 ครัิ�ง ต่อเนื�องมาตั�งแต่ปี็ 2551 โดยเปิ็ดโอกัาสให้
พนักังานและบุคคลทั�วไป็ในชุั่มชั่นใกัล้เคียงได้ร่ิวมกัันบริิจำาคโลหิต สำาหรัิบปี็ 2564 ในปี็นี�จัำดข่�นในเดือนกุัมภูาพันธ์ุและสิงหาคม 
เป็็นกัาริบริิจำาคโลหิตให้โริงพยาบาลริาชั่วิถีื ซ่ี�งได้รัิบกัาริบริิจำาคโลหิตริวมจำำานวนทั�งสิ�น 75 ถุืง หรืิอ 32,650 มิลลิตริ และในเดือน
สิงหาคม ซ่ี�งมีวันสำาคัญได้แก่ัวันแม่แห่งชั่าติ จ่ำงได้มอบต้นมะลิให้กัับผู้มาบริิจำาคโลหิตทุกัท่านเพื�อนำาไป็มอบให้กัับบุคคลที�รัิกัและ
เคาริพเนื�องในวันแม่แห่งชั่าติ

• กิจกริริมบริิจาค กล่ัองเคร่ิ�องด่�ม ไส�แม็ก หุ่้วัง าอะล้ัมิเน่ยม ป ทิินแลัะสิ�งของท่�ไม่ใชื่�แลั�วัเพ่�อสริ�างโอกาส บริิษััทฯ ได้ดำาเนิน
กิัจำกัริริม 5ส. และ ig Cleaning Day ต่อเนื�องมาตั�งแต่ปี็ 2559 หลังจำากัดำาเนินกิัจำกัริริมดังกัล่าวแล้วพบว่ามีกัล่องเครืิ�องดื�ม U T 
ไส้แมก็ั หว่งฝ่าอะลูมเินยีมและป็ฏิิทินที�ไมใ่ช้ั่แลว้ ทมีงานจำง่ทำาใหเ้กัดิแนวคิดในกัาริสง่มอบเพื�อเป็น็กัาริพฒันาโอกัาสใหกั้ับสงัคมจำากั
ของที�ไม่ได้ใช้ั่แล้วให้เกิัดป็ริะโยชั่น์ โดยมีริายละเอียดดังนี�
1) ส่งมอบกล่ัองเคร่ิ�องด่�ม ( T) บริิษััทฯ สนับสนนุกัจิำกัริริมโดยร่ิวมมือกัับตวัแทนจำากับริิษััท บิกัซีี ซูีเป็อร์ิเซ็ีนเตอร์ิ จำำากััด (มหาชั่น) เพื�อ

นำากัล่องเครืิ�องดื�มไป็รีิไซีเคิลผลิตเป็็นแผ่นหลังคาในโคริงกัาริ “หลังคาเขียวเพื�อมูลนิธิุอาสาเพื�อนพ่�ง(ภูาฯ)ยามยากั โดยวัตถุืป็ริะสงค์
เพื�อสร้ิางความตริะหนักัในกัาริจัำดกัาริขยะและนำาของที�ไม่ใช้ั่แล้วกัลับมาใช้ั่ให้เกิัดป็ริะโยชั่น์สูงสุด (หลังคา 1 แผ่นมีขนาด 1x2.40 
เมตริ ใช้ั่กัล่องเครืิ�องดื�มป็ริะมาณ 2,000 กัล่องในกัาริผลิต) ซ่ี�งตลอดปี็ 2564 สามาริถืริวมริวมได้ทั�งหมด 2,600 ชิั่�น

2) ส่งมอบไส�แม็กแลัะหุ่้วัง าอะล้ัมิเน่ยม บริิษััทฯ สนับสนุนด้วยกัาริมอบไส้แม็กัและห่วงฝ่าอะลูมิเนียมใช้ั่แล้วให้แก่ัสมาคมคน
พิกัาริทางกัาริเคลื�อนไหวสากัล โดยให้พนักังานแต่ละหน่วยงานได้มีกัาริคัดแยกัลวดเย็บจำากักัริะดาษัที�ไม่ใช้ั่แล้วริวมถ่ืงห่วงฝ่า
อะลูมิเนียมเพื�อริวบริวมนำาไป็มอบให้กัับสมาคมคนพิกัาริทางกัาริเคลื�อนไหวสากัล จัำงหวัดป็ทุมธุานี นำาไป็เป็็นส่วนผสมในกัาริ
ทำาขาเทียมสำาหรัิบช่ั่วยเหลือคนพิกัาริต่อไป็ซ่ี�งตลอดปี็ 2564 สามาริถืริวมริวมได้ทั�งหมด 3 กิัโลกัรัิม

3) ส่งมอบป ทิินแลัะสิ�งของท่�ไม่ใชื่�แลั�วั บริิษััทฯ สนับสนุนด้วยกัาริริวบริวมป็ฏิิทินและนิตยสาริที�ไม่ใช้ั่แล้วมอบมอบให้กัับศูนย์
เทคโนโลยีกัาริศ่กัษัาเพื�อคนตาบอด เพื�อนำาไป็ผลิตหนังสืออักัษัริเบริลล์ให้หน่วยงานผู้พิกัาริทางสายตาทั�วป็ริะเทศต่อไป็ เพื�อ
เป็็นกัาริสนับสนุนโอกัาสทางความรู้ิและได้มอบสิ�งของที�ไม่ใช้ั่แล้ว เช่ั่น กัริะเป็าริองเท้าหนังสือและเครืิ�องใช้ั่ไฟฟ้า เป็็นต้น ให้
แก่ัสมาคมคนพิกัาริทางกัาริเคลื�อนไหวสากัล จัำงหวัดป็ทุมธุานี เพื�อนำาไป็สร้ิางป็ริะโยชั่น์ให้กัับชุั่มชั่นและสังคม

• โคริงการิคอมพิวัเตั้อร์ิเพ่�อน�อง บริิษััทฯ ร่ิวมบริิจำาคคอมพิวเตอร์ิพร้ิอมอุป็กัริณ์เครืิ�องใช้ั่ไฟฟ้าที�ไม่ใช้ั่แล้วให้แก่ั มูลนิธิุกัริะจำกัเงา 
ภูายใต้โคริงกัาริคอมพิวเตอร์ิเพื�อน้อง ตามนโยบายของบริิษััทฯ ที�เล็งเห็นถ่ืงความสำาคัญของกัาริสนับสนุนกิัจำกัริริมเพื�อพัฒนาสังคม 
(CSR) โดยเฉพาะกัาริส่งเสริิมและสนับสนุนเยาวชั่นที�อยู่ห่างไกัลและขาดแคลนให้ได้รัิบโอกัาสทางด้านกัาริศ่กัษัา

• โคริงการิส่งเสริิมคุณภาพช่ื่วิัตั้ผู้้�ปวัยจากโริงพยาบาลัศร่ิธัุญญา บริิษััทฯ เล็งเห็นถ่ืงความสำาคัญต่อกัาริดำาริงชีั่วิตของผู้ป่็วยในโริง
พยาบาลศรีิธัุญญา จ่ำงได้จัำดทำาโคริงกัาริส่งเสริิมคุณภูาพชีั่วิตของผู้ป่็วยด้วยกัาริส่งเสริิมกัาริสร้ิางงานสร้ิางอาชีั่พเพื�อให้ผู้ป่็วยมีริายได้
มีขวัญกัำาลังใจำและตริะหนักัรู้ิถ่ืงคุณค่าในตัวเอง และบริิษััทฯ ขอส่งกัำาลังใจำและจำะอยู่เคียงข้างสังคมไทยตลอดไป็



บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น)62

 3 6 2 นโยบายแลัะแนวัทางการิป ิบัติั้ด�านสุขภาพอนามัยแลัะควัามปลัอดภัยในการิทำางาน
    บริิษััทฯ มีกัาริบริิหาริจัำดกัาริความยั�งยืนในมิติสุขภูาพอนามัยและให้ความสำาคัญกัับความป็ลอดภัูยในกัาริทำางาน 
เพริาะตริะหนักัดีว่าผู้ที�มาป็ฏิิบัติงานในพื�นที�ดำาเนินงานของบริิษััทฯ มีความเสี�ยงด้านอาชีั่วอนามัยและความป็ลอดภัูย ด้วยเหตุ
นี�บริิษััทฯ จ่ำงมุ่งมั�นป้็องกัันความเสี�ยงด้านอาชีั่วอนามัยและความป็ลอดภัูยโดยกัาริกัำาหนดนโยบายคุณภูาพ ความมั�นคง ความ
ป็ลอดภัูย อาชีั่วอนามัยสิ�งแวดล้อม และความรัิบผิดชั่อบต่อสังคม ( SS E Policy) นโยบายฉบับนี�ป็ริะยุกัต์ใช้ั่ทุกัหน่วยงาน
ทั�วทั�งองค์กัริตั�งแต่ผู้บริิหาริริะดับสูง ลงมาถ่ืงพนักังานริะดับป็ฏิิบัติกัาริริวมถ่ืงผู้รัิบเหมาที�เข้ามาป็ฏิิบัติงานในพื�นที� โดยเฉพาะ
ผู้บริิหาริต้องนำาองค์กัริเป็็นแบบอย่าง (Role model) ในกัาริป็ฏิิบัติสนับสนุนผลักัดันติดตามทบทวนผลกัาริดำาเนินงานและป็รัิบป็รุิง
วิธีุกัาริดำาเนินงานอย่างต่อเนื�องเพื�อให้บริริลุตามวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธุกิัจำ (Missions) ขององค์กัริ ผ่านกัาริดำาเนินงานตาม
มาตริฐาน ISO 45001 โดยให้ความสำาคัญเป็็นอย่างยิ�งในกัาริดำาเนินกัาริตามกัฎหมายที�เกีั�ยวข้อง สื�อสาริให้ผู้บริิหาริและพนักังาน
นำาไป็เป็็นแนวป็ฏิิบัติร่ิวมกัันภูายในบริิษััทฯ ได้แก่ั ส่งเสริิมสภูาพแวดล้อมในกัาริทำางานที�ป็ลอดภัูยและถูืกัสุขอนามัย กัาริป็ฏิิบัติ
ตามกัฎหมาย กัาริติดตามตริวจำวัดและกัาริควบคุมกัาริป็ฏิิบัติ กัาริข่�นทะเบียนเป็็นหน่วยงานฝ่กัอบริมด้านความป็ลอดภูัย กัาริ
ดำาเนินกัาริตามมาตริกัาริป้็องกัันและบริริเทาปั็ญหาตามสถืานกัาริณ์กัาริแพร่ิริะบาด Covid-19 กัาริสร้ิางสภูาพแวดล้อมในกัาริ
ทำางานที�ป็ลอดภัูย กัาริสื�อสาริด้านความป็ลอดภัูย และกัาริสร้ิางความตริะหนักั เป็็นต้น และทำายังดำาเนินกัาริตามรูิป็แบบวิธีุกัาริ
ก่ัอสร้ิางที�เจ้ำาของโคริงกัาริกัำาหนด (สามาริถืศ่กัษัานโยบายต่าง ๆ เพิ�มเติมได้จำากัเว็บไซีต์บริิษััทหัวข้อ“กัาริกัำากัับดูแลกิัจำกัาริ”)

บริิษััทฯ ให้ความสำาคัญกัับกัาริบริิหาริจัำดกัาริด้านความป็ลอดภัูยอาชีั่วอนามัยและสิ�งแวดล้อม โดยผู้บริิหาริและพนักังานทุกั
ริะดับร่ิวมกัันขับเคลื�อนดำาเนินกัาริป็ฏิิบัติไมเ่พยีงแต่สอดคล้องตามกัฎหมายและนโยบายเท่านั�น ยังมุ่งเน้นยกัริะดับมาตริฐานให้
เป็็นที�ยอมริบัในริะดบัสากัล และมุ่งมั�นเป็น็องคก์ัริที�ป็ลอดอบัุติเหตจุำากักัาริทำางานเพื�อคณุภูาพชั่วิีตที�ดีทั�งตอ่พนกัังาน และผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยผู้บริิหาริมีความมุ่งมั�นในกัาริผลักัดันให้กัาริดำาเนินกัาริในทุกัโคริงกัาริเกิัดความป็ลอดภัูยทั�งต่อชีั่วิตและทรัิพย์สิน
และไม่ส่งผลกัริะทบต่อสิ�งแวดล้อมโดยถืือเป็็นความริ่วมมือและเป็็นหน้าที�รัิบผิดชั่อบริ่วมกัันทุกัริะดับ กัำาหนดเป็้าหมายไว้ดังนี� 
“อุบัติเหตุเป็็นศูนย์” โดยผู้บริิหาริเป็็นผู้นำาในกัาริรัิบผิดชั่อบผลักัดันให้มีกัาริจัำดกัาริและติดตามผลอย่างจำริิงจัำงทั�งสนับสนุนงบ
ป็ริะมาณและทรัิพยากัริในกัาริจัำดกัาริสร้ิางบริริยากัาศสภูาพแวดล้อมในกัาริทำางานที�ป็ลอดภัูยกัาริจัำดสริริเครืิ�องมือและอุป็กัริณ์ที�
เพียงพอและเหมาะสมให้กัับผู้ป็ฏิิบัติงาน นอกัจำากันี�บริิษััทฯ ยังให้ความสำาคัญกัับกิัจำกัริริมกัาริดำาเนินงานของโคริงกัาริต่างๆ ให้มี
ผลกัริะทบต่อสังคมน้อยที�สุดและความป็ลอดภัูยมากัที�สุด ทั�งกัาริจัำดกัาริ เสียง ฝุ่่นละออง ให้เป็็นไป็ตามมาตริฐานและกัฎหมาย
ที�กัำาหนด ซ่ี�งบริิษััทฯ มีกัาริจัำดกัาริด้านความป็ลอดภัูยและสิ�งแวดล้อมทุกัโคริงกัาริโดยแต่งตั�งให้มีเจ้ำาหน้าความป็ลอดภัูยและสิ�ง
แวดล้อมป็ริะจำำาโคริงกัาริ เพื�อติดตามตริวจำสอบผลกัาริป็ฏิิบัติตามมาตริกัาริความป็ลอดภูยัและกัาริลดผลกัริะทบทางสิ�งแวดล้อม
ริะยะก่ัอในกัาริสร้ิางตามข้อกัำาหนดของเจ้ำาโคริงกัาริและหน่วยงานที�เกีั�ยวข้อง เพื�อให้บริริลุตามที�มุ่งมั�นดังกัล่าว อาทิ
     3 6 1 1 ริะบบบริิหุ้าริจัดการิด�านควัามปลัอดภัยอาช่ื่วัอนามัย

       บริิษััทฯ ได้ขอกัาริรัิบริองริะบบกัาริกัาริจัำดกัาริอาชีั่วอนามัยและความป็ลอดภัูย (ISO 45001) ในเดือน
ตุลาคม 2563 โดยหัวใจำที�เป็็นกุัญแจำแห่งความสำาเร็ิจำ คือ ความเป็็นผู้นำาของผู้บริิหาริสูงสุดและกัาริมีส่วนร่ิวมของผู้ป็ฏิิบัติงาน 
(Leadership and worker participation) ซ่ี�งจำะส่งผลให้ริะบบกัาริจัำดกัาริเกิัดความมั�นคงนำาไป็สู่เป้็าหมายสูงสุด คือ ความป็ลอดภัูย
สุขภูาพอนามัยความอย่างยั�งยืนตลอดไป็
     3 6 2 2 ส่งเสริิมสภาพแวัดลั�อมในการิทำางานท่�ปลัอดภัยแลัะถ้ืกสุขอนามัย

       ในปี็ 2564 บริิษััทฯ พัฒนาและป็รัิบป็รุิงป็ริะสิทธิุภูาพกัาริดำาเนินงานด้านความป็ลอดภัูยอย่างต่อเนื�อง
เพื�อลดความเสี�ยงจำากักัาริเจ็ำบป่็วยบาดเจ็ำบหรืิอเสียชีั่วิต และดูแลคุณภูาพชีั่วิตของพนักังานหรืิอลูกัจ้ำางอย่างเหมาะสมโดยมีกัาริ
ดำาเนินงานที�สำาคัญดังนี� 1) มาตริกัาริป็ฏิิบัติตามกัฎหมาย และ 2) มาตริกัาริตดิตามตริวจำวัดและควบคมุกัาริป็ฏิิบัติ พบซ่ี�งกัาริบาด
เจ็ำบจำากักัาริทำางานจำำานวน 2 ครัิ�ง ทั�งนี�บริิษััทได้มีมาตริกัาริป้็องกัันอุบัติเหตุดังกัล่าวแล้ว คือ
       1) มาตั้ริการิป บัิติั้ตั้ามก หุ้มาย ( egislation Compliance) 
        เพื�อให้กัาริป็ฏิิบัติสอดคล้องตามข้อกัฎหมายและมีกัาริติดตามพร้ิอมทั�งให้คำาแนะนำาในกัาริดำาเนินกัาริ
ได้อย่างถูืกัต้องและเป็็นอิสริะคณะผู้บริิหาริริะดับสูงจ่ำงได้สนับสนุนให้มีกัาริจัำดตั�งคณะกัริริมกัาริความป็ลอดภัูยส่วนกัลาง ในกัาริ
ติดตาม และดำาเนินกัาริริว่มกัับคณะกัริริมกัาริโคริงกัาริ โดยมบีทบาทตดิตามผลกัาริดำาเนนิงานเพื�อใหส้อดคลอ้งกัับกัฎหมายและ
มาตริฐานความป็ลอดภัูยริวมถ่ืงตริวจำสอบให้ข้อแนะนำา และผลักัดันร่ิวมกัับคณะกัริริมกัาริความป็ลอดภัูยในทุกัโคริงกัาริ เพื�อให้
เกิัดสภูาพกัาริทำางานที�ป็ลอดภัูยสอดคล้องกัับกัฎหมายพร้ิอมทั�งริายงานผลกัาริป็ฏิิบัติงานให้กัับผู้บริิหาริริะดับสูงได้รัิบทริาบในทุกั
เดือน อบริมหลักัสูตริคณะกัริริมกัาริความป็ลอดภัูยอาชีั่วอนามัยและสภูาพแวดล้อมในกัาริทำางานให้แก่ัพนักังาน และอบริมกัาริ
จัำดกัาริสาริเคมีอันตริายให้ผู้ป็ฏิิบัติงาน
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       2) มาตั้ริการิติั้ดตั้ามตั้ริวัจวััดแลัะการิควับคุมการิป บัิติั้
        เพื�อใหค้วามสำาคัญและมุ่งเนน้มาตริกัาริเชิั่งป็อ้งกัันในกัาริป็ฏิิบัติงานเกัดิป็ลอดภูยัตอ้งเริิ�มตน้ที�ผู้ป็ฏิิบัติ
งานต้องอยู่ในสภูาพความพร้ิอมที�จำะป็ฏิิบัติงาน เช่ั่น ต้องไม่มีสาริเสพติดแอลกัอฮอล์ เป็็นต้น บริิษััทฯ จ่ำงจัำดให้มีกัาริสุ่มตริวจำ 
อาทิ เช่ั่น ตริวจำวัดแอลกัอฮอล์ ตริวจำวัดสาริเสพติด ตริวจำป็ริะเมินกัาริป็ฏิิบัติงาน กัาริตริวจำสอบวัดค่าด้านความป็ลอดภัูยและสิ�ง
แวดล้อม ของผู้ป็ฏิิบัติงานและกัาริดำาเนินงานที�โคริงกัาริ
         การิตั้ริวัจวััดแอลักอ อลั์ เพื�อตริวจำสอบความพริ้อมของสภูาพริ่างกัายผู้ป็ฏิิบัติงาน เนื�องจำากั
กัาริดื�มแอลกัอฮอล์ก่ัอนกัาริป็ฏิิบัติงานทำาให้มีผลต่อกัาริตอบสนองต่อสิ�งต่าง ๆ เช่ั่น กัาริตัดสินใจำช้ั่าลง กัาริควบคุมตนเอง กัาริ
ใช้ั่เหตุผล และความจำำาลดลง เพื�อไม่ให้เป็็นอีกัหน่�งปั็จำจัำยที�จำะทำาให้เกิัดอุบัติเหตุข่�นในริะหว่างกัาริป็ฏิิบัติงานต่าง ๆ เช่ั่น งานขับ
ยานพาหนะ งานบนที�สูง งานควบคุมเครืิ�องจัำกัริ เป็็นต้น ซ่ี�งอาจำก่ัอให้เกิัดอุบัติเหตุอันจำะส่งผลให้เกิัดกัาริบาดเจ็ำบ ทุพพลภูาพ 
หรืิออาจำเสียชีั่วิตได้ทั�งตัวผู้ป็ฏิิบัติงานและผู้ร่ิวมงานได้
         การิตั้ริวัจวััดสาริเสพติั้ด เพื�อป้็องกัันและเฝ้่าริะวังกัาริเสพสาริติดในสถืานที�ป็ฏิิบัติงานริวมถ่ืงที�พักั
ของผู้ป็ฏิิบัติงาน(แคมป็) เนื�องจำากัสาริเสพติดสามาริถืทำาลายป็ริะสาทสมอง ขาดความสนใจำตนเอง ขาดสติสัมป็ชัั่ญญะ ร่ิางกัาย
อ่อนเพลีย ป็ริะสบอุบัติเหตุได้ง่าย เพริาะกัาริควบคุมทางกัล้ามเนื�อและริะบบป็ริะสาทบกัพร่ิอง ซ่ี�งนำาไป็สู่กัาริบาดเจ็ำบ เจ็ำบป่็วย 
ทุพพลภูาพ หรืิออาจำเสียชีั่วิตทั�งของผู้ป็ฏิิบัติงานและผู้ร่ิวมงานได้
         การิตั้ริวัจวััดค่าด�านควัามปลัอดภัยแลัะสิ�งแวัดลั�อม (แสง เสียง ฝุ่่นละลอง) เพื�อเฝ้่าริะวังความ
เป็็นอันตริายแฝ่งที�อาจำเกิัดข่�นในสภูาพแวดล้อมกัาริป็ฏิิบัติงานของผู้ป็ฏิิบัติงานซ่ี�งเป็็นอันตริายแฝ่งอีกัหน่�งปั็จำจัำยที�สามาริถืก่ัอ
ให้เกิัด “โริคที�เกิัดจำากักัาริป็ฏิิบัติงาน” ได้ทั�งโริคที�เกิัดได้เฉียบพลันและโริคที�สะสมเรืิ�อรัิง และสอดคล้องตามกัฎกัริะทริวงกัำาหนด
มาตริฐานในกัาริบริิหาริ จำดักัาริ และดำาเนินกัาริดา้นความป็ลอดภูยั อาชีั่วอนามัย และสภูาพแวดล้อมในกัาริทำางานเกีั�ยวกัับความ
ร้ิอน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
         การิอบริมด�านควัามปลัอดภัยก่อนเริิ�มงาน ด้วยเหตุผลของกัาริเกิัดอุบัติเหตุอันนำาไป็สู่กัาริบาด
เจ็ำบ เจ็ำบป่็วย ทุพพลภูาพหรืิออาจำเสียชีั่วิตเกิัดจำากัผู้ป็ฏิิบัติไม่มีความรู้ิความเข้าใจำ เพื�อควบคุมความป็ลอดภัูยของผู้ป็ฏิิบัติงาน
หรืิอลูกัจ้ำางจำ่งต้องให้ความริู้ความเข้าใจำ และฝ่กัป็ฏิิบัติงาน อีกัทั�งยังเป็็นไป็ตามพริะริาชั่บัญญัติความป็ลอดภูัย อาชั่ีวอนามัย 
และสภูาพแวดล้อมในกัาริทำางาน พ.ศ. 2554 มาตริา 16 กัำาหนดให้นายจ้ำางจัำดให้ผู้บริิหาริ หัวหน้างาน และลูกัจ้ำางทุกัคนได้รัิบ
กัาริฝ่กัอบริมความป็ลอดภัูย อาชีั่วอนามัยและสภูาพแวดล้อมในกัาริทำางาน 
         การิตั้ริวัจสอบพ่�นท่�การิทำางาน (Sa ety alk) คณะกัริริมกัาริดา้นความป็ลอดภูยั (คป็อ.) ป็ริะจำำา
แต่ละโคริงกัาริร่ิวมกัันดำาเนินกัาริสำาริวจำพื�นที�ในกัาริป็ฏิิบัติงาน เพื�อให้ทริาบถ่ืงลักัษัณะความเสี�ยงที�อาจำเกิัดข่�นบริิเวณที�มีกัาริ
ป็ฏิิบัติงาน และจัำดกัาริความเสี�ยงและชั่่วยลดความสูญเสียจำากักัาริเกัิดอุบัติเหตุในกัาริทำางาน และช่ั่วยให้สถืานที�ทำางานเป็็น
ริะเบียบเรีิยบร้ิอย ป็ฏิิบัติงานได้สะดวกัป็ลอดภูยั และเพื�อป็ริะเมินผลกัาริป็ฏิิบัติงานของผู้ที�มีหน้าที�ที�เกีั�ยวข้องกัับความป็ลอดภูยั
ว่าสามาริถืป็ฏิิบัติได้ตามมาตริฐานหรืิอกัฎหมายที�เกีั�ยวข้องกัับโคริงกัาริที�กัำาหนดไว้เพียงใด ริวมทั�งเป็็นกัาริกัริะตุ้นหน้าที�รัิบผิด
ชั่อบของผู้ที�เกีั�ยวข้องในเรืิ�องความป็ลอดภัูยที�ได้กัำาหนดไว้ให้มีกัาริป็ฏิิบัติอย่างจำริิงจัำง
         การิตั้ริวัจปริะเมินโคริงการิ ( S E Project Audit) เพื�อให้มั�นใจำว่าริะบบบริิหาริกัาริจัำดกัาริด้าน
ความป็ลอดภัูยอาชีั่วอนามัย ได้ถูืกันำาไป็ป็ฏิิบัติสอดคล้องตามมาตริฐานที�บริิษััทกัำาหนดโดยกัาริเข้าตริวจำติดตามกัาริดำาเนินกัาริ
ในโคริงกัาริริวมถ่ืงกัาริตริวจำวัดสภูาพแวดล้อมในกัาริทำางานเพื�อไม่ให้เกิัดผลกัริะทบต่อพนักังานหรืิอลูกัจ้ำาง และชุั่มชั่นใกัล้เคียง
ที�ทางบริิษััทฯ ดำาเนินโคริงกัาริ
         RSA (Road Sa ety Audit) กัาริตริวจำสอบอย่างเป็็นทางกัาริของโคริงกัาริด้านถืนน โดยคณะผู้
ตริวจำสอบที�มีความเชีั่�ยวชั่าญ มีป็ริะสบกัาริณ์ คณะผู้ตริวจำสอบจำะริายงานถื่งแนวโน้มในกัาริเกัิดอุบัติเหตุและความป็ลอดภูัย
ในกัาริใช้ั่งานโคริงกัาริดังกัล่าว ซ่ี�งโดยทั�วไป็แล้ว กัาริตริวจำสอบความป็ลอดภัูยทางถืนนสามาริถืนำาไป็ใช้ั่กัับโคริงกัาริทุกัป็ริะเภูท
โดยไม่คำาน่งถ่ืงขนาดของโคริงกัาริ เช่ั่น โคริงกัาริก่ัอสร้ิางใหม่ โคริงกัาริป็รัิบป็รุิงขยายถืนนหรืิอทางแยกั โคริงกัาริบูริณะซ่ีอมแซีม
ต่างๆ โคริงกัาริถืนนที�เปิ็ดใช้ั่งานแล้ว เป็็นต้น โดยสามาริถืดำาเนินกัาริตริวจำสอบความป็ลอดภัูยทางถืนนได้ในขั�นตอนต่างๆ ของ
โคริงกัาริขณะก่ัอสร้ิาง ก่ัอนเปิ็ดใช้ั่งานริวมไป็ถ่ืงถืนนหรืิอโคริงกัาริที�เปิ็ดใช้ั่งานแล้ว



บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น)64

   3 6 2 3 หุ้น่วัยงาน กอบริมด�านควัามปลัอดภัย
      เพื�อให้บริิษััทฯ สามาริถืฝ่กัอบริมให้กัับพนักังานและลูกัจ้ำางในบางตำาแหน่งงานได้เป็็นป็ริะจำำาและต่อเนื�อง 
โดยเฉพาะในสว่นงานที�เกีั�ยวขอ้งกัับความป็ลอดภูยัและความชั่ำานาญกัาริพเิศษั บริิษััทฯ ได้ขอข่�นทะเบยีนกัับหนว่ยงานที�เกีั�ยวข้อง
เพื�อจัำดตั�งเป็็นหน่วยงานฝ่กัอบริมด้านความป็ลอดภัูย ริวมถ่ืงได้มีกัาริส่งเสริิมพัฒนาและสนับสนุนพนักังานที�มีคุณสมบัติตริงตาม
ที�กัริมสวัสดิกัาริและคุ้มคริองแริงงานกัำาหนด เพื�อให้สามาริถืเป็็นวิทยากัริให้กัาริอบริมในหลักัสูตริที�บริิษััทได้รัิบกัาริริับริองจำากั
กัริมสวัสดิกัาริและคุ้มคริองแริงงาน ซ่ี�งทำาให้บริิษััทฯ สามาริถืใช้ั่ศักัยภูาพของพนักังานที�มีอยู่ในกัาริจำัดกัาริอบริมภูายในให้แกั่
พนักังาน อื�น ๆ ในแต่ละหลักัสูตริได้อย่างมีป็ริะสิทธิุภูาพและป็ริะสิทธิุผลโดยที�บริิษััทฯ สามาริถืออกัใบรัิบริองกัาริอบริมหรืิอใบ
ป็ริะกัาศนียบัตริในหลักัสูตริต่าง ๆ ได้ดังต่อไป็

หัุ้วัข�อท่��จัดการิ กอบริม หุ้น่วัยงานท่�ข้�นทะเบ่ยน

ความป็ลอดภัูยในกัาริทำางานเกีั�ยวกัับไฟฟ้า สำานักัความป็ลอดภัูยกัริมสวัสดิกัาริและคุ้มคริองแริงงาน

ความป็ลอดภัูยในกัาริทำางานในที��อับอากัาศ สำานักัความป็ลอดภัูยกัริมสวัสดิกัาริและคุ้มคริองแริงงาน

คณะกัริริมกัาริความป็ลอดภัูยอาชีั่วอนามยัและสภูาพแวดล้อม
ในกัาริทำางาน (คป็อ)

สำานักัความป็ลอดภัูยกัริมสวัสดิกัาริและคุ้มคริองแริงงาน

เจ้ำาหน้าที�ความป็ลอดภัูยในกัาริทำางานริะดับหัวหน้างาน 
(จำป็.หัวหน้างาน)

สำานักัความป็ลอดภัูยกัริมสวัสดิกัาริและคุ้มคริองแริงงาน

กัาริป็ฏิิบัติงานเกีั�ยวกัับปั็นจัำ�น สำานักัความป็ลอดภัูยกัริมสวัสดิกัาริและคุ้มคริองแริงงาน

กัาริตริวจำสอบความป็ลอดภัูยเกีั�ยวกัับงานถืนน กัริมทางหลวงกัริะทริวงคมนาคม

กัาริติดตั�งและตริวจำสอบนั�งร้ิานแบบท่อและข้อต่อ สำานักัความป็ลอดภัูยกัริมสวัสดิกัาริและคุ้มคริองแริงงาน

ความป็ลอดภัูยในกัาริทำางานในที�สูง สำานักัความป็ลอดภัูยกัริมสวัสดิกัาริและคุ้มคริองแริงงาน

กัาริควบคุมลิฟต์ขนส่งและโดยสาริชัั่�วคริาวในงานก่ัอสร้ิาง สำานักัความป็ลอดภัูยกัริมสวัสดิกัาริและคุ้มคริองแริงงาน

กัาริอบริมหลักัสูตริความป็ลอดภัูยลูกัจ้ำางใหม่ 6 ชัั่�วโมง สำานักัความป็ลอดภัูยกัริมสวัสดิกัาริและคุ้มคริองแริงงาน

      บริิษััทฯ ยังได้จัำดให้มีฝ่กัอบริมเพิ�มเติมให้พนักังานเกิัดความพร้ิอมในกัาริรัิบมือกัับสถืานกัาริณ์ที�อาจำจำะเกิัด
ข่�นโดยไม่คาดหวังไว้ เช่ั่น กัาริป็ฐมพยาบาลเบื�องต้นและกัาริช่ั่วยฟนคืนชีั่พ (First Aid  CPR) โดยกัาริใช้ั่เครืิ�อง AED กัาริอบริม
หลักัสูตริดับเพลิงเบื�องต้น กัาริฝ่กัซ้ีอมเหตุสาริเคมีหกัรัิ�วไหล และกัาริฝ่กัซ้ีอมอพยพหนีไฟกัับหน่วยงานที�เกีั�ยวข้องพื�นที�ทำางาน
ใกัล้เคียง ทำาให้ผู้เข้ารัิบกัาริฝ่กัอบริมมีความรู้ิ ทักัษัะ และวิธีุกัาริป็ฐมพยาบาลเบื�องต้นอย่างถูืกัวิธีุ เพื�อเป็็นกัาริเตรีิยมแผนตอบ
สนองต่อเหตุฉุกัเฉินทางกัาริแพทย์ที�อาจำจำะเกิัดข่�นในกัาริทำางาน และยังสามาริถืนำาไป็ป็ริะยุกัต์ใช้ั่ในชีั่วิตป็ริะจำำาวัน

   3 6 2 4 การิส่�อสาริแลัะการิสริ�างควัามตั้ริะหุ้นักด�านควัามปลัอดภัย
      เพื�อกัริะตุ้นให้ผู้ป็ฏิิบัติงานไดเ้ล็งเหน็ความสำาคัญและสริา้งจำติสำาน่กัด้านความป็ลอดภูยัในกัาริทำางานทกุั

โคริงกัาริจำะจัำดให้หัวหน้างานเจ้ำาหน้าที�ความป็ลอดภัูย ผู้บริิหาริโคริงกัาริ ได้ผลัดเป็ลี�ยนหมุนเวียนกัันมาแบ่งปั็นป็ริะสบกัาริณ์
ในริะหว่าง Tool box Talk, Safety Talk ริวมถ่ืงพูดคุยมาตริกัาริป้็องกัันตามแผนควบคุมและจัำดกัาริความเสี�ยงในกัลุ่มย่อยกัับผู้
ป็ฏิิบัติงานก่ัอนเริิ�มงานอาทิ เช่ั่น ป็ริะชุั่มหัวหน้างานก่ัอนเริิ�มงาน Safety Talk  Safety Management Tour และกิัจำกัริริม SO 
( ehavior ased Safety) ซ่ี�งมีริายละเอียดกัาริดำาเนินกัาริดังนี�
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       1) Tool bo  Talk / Sa ety Talk / Sa ety oment 
        อุบัติเหตุนำามาซ่ี�งความสูญเสีย ทั�งต่อชีั่วิต ทรัิพย์สิน ตลอดจำนกัริะบวนกัาริทำางานอย่างต่อเนื�องของ
องค์กัริ ซ่ี�งจำะก็ัให้เกิัดผลกัริะทบอย่างรุินแริงจำากัสถิืติอุบัติเหตุพบว่าเกิัดจำากักัาริกัริะทำาที�ไม่ป็ลอดภัูย  (Unsafe Action)  เป็็นสาเหตุ
ที�สำาคัญของกัาริเกิัดอุบัติเหตุถ่ืง 88 เป็อร์ิเซ็ีนต์ มีเพียง 12 เป็อร์ิเซ็ีนต์ (ข้อมูลจำากัสมาคมส่งเสริิมความป็ลอดภัูยและอนามัยใน
กัาริทำางาน (ป็ริะเทศไทย) ในพริะริาชูั่ป็ถัืมภ์ูฯ) เท่านั�นที�เกิัดจำากัสภูาพกัาริณ์ที�ไม่ป็ลอดภัูย ดังนั�น หากัองค์กัริต้องกัาริควบคุม
อุบัติเหตุให้เป็็นศูนย์ นอกัจำากักัาริมีริะบบกัาริบริิหาริจัำดกัาริด้านความป็ลอดภัูยและอาชีั่วอนามัยอย่างมีป็ริะสิทธิุภูาพแล้ว ยังจำะ
ต้องมีเทคนิคที�ทำาให้ผู้ป็ฏิิบัติงานทุกัคนได้มีความตริะหนักัถ่ืงอันตริายและเล็งเห็นความสำาคัญของความป็ลอดภัูยทุกัขั�นตอนในกัาริ
ทำางานที�มีอันตริายซ่ีอนเร้ินอยู่ กัาริเสริิมสร้ิางความรู้ิและความสามาริถืด้านความป็ลอดภัูย (Safety Competency Management) 
เพื�อกัริะตุ้นให้เกิัดจิำตสำาน่กัด้านความป็ลอดภัูย (Safety Mind) จ่ำงเป็็นสิ�งที�สำาคัญที�จำะต้องมีกัาริป็ลูกัฝั่งลงไป็ในแนวคิดของผู้ป็ฏิิบัติ
งานทุกัคน เพื�อให้เกิัดกัาริทำางานอย่างป็ลอดภัูยหากัทุกัคนได้มีกัาริพัฒนาจิำตสำาน่กัด้านความป็ลอดภัูยอย่างดีพอแล้วเป็็นที�เชืั่�อ
ได้ว่าริะดับความป็ลอดภัูยขององค์กัริจำะมีมาตริฐานสูงข่�นตลอดจำนคุณภูาพชีั่วิตของพนักังานก็ัจำะมีมาตริฐานสูงข่�นอย่างแน่นอน 
       ดังนั�นกัาริทำา Tool ox Talk / Safety Talk / Safety Moment จ่ำงเป็็นเครืิ�องมือที�สำาคัญที�เจ้ำาหน้าที�ความ
ป็ลอดภัูยทุกัริะดับ สามาริถืนำาไป็ใช้ั่ในกัาริพูดยำ�าเตือนก่ัอนเริิ�มกัาริทำางานทุกั ๆ วันโดยเนื�อหาชีั่�ให้เห็นความสำาคัญของงานที�จำะ
ต้องป็ฏิิบัติให้บริริลุเป้็าหมาย และบ่งชีั่�อันตริายที�ซ้ีอนเร้ินอยู่ในกัาริทำางาน ที�จำะนำาไป็สู่กัาริสร้ิางจิำตสำาน่กัความป็ลอดภัูยในกัาริ
ทำางานอย่างยั�งยืน ต่อไป็ โดยมีวัตถุืป็ริะสงค์ที�กัริะตุ้นให้ผู้ป็ฏิิบัติงานได้เล็งเห็นความสำาคัญของความป็ลอดภัูยซ่ี�งเป็็นสมริถืนะพื�น
ฐานในกัาริป็ฏิิบัติงาน ส่งเสริิมสร้ิางจิำตสำาน่กัแห่งกัาริริะวังอันตริายในกัาริทำางาน โดยมีเทคนิค ที�เน้นให้เกิัดความกัริะตือรืิอร้ิน มี
กัาริป็ริบัเลือกัหัวข้อที�เกีั�ยวขอ้งกัับสถืานกัาริณ์ที�อาจำจำะไมใ่ช่ั่ในโคริงกัาริของบริิษััทฯ หรืิอหยิบบทเรีิยนกัาริทำางานที�หน้างาน และ
มีกัาริมอบริางวัลให้กัับพนักังานที�ป็ฏิิบัติตนเองเป็็นแบบอย่างที�ดีด้านความป็ลอดภัูย เป็็นต้น
      2) BBS  (Behavior Based Sa ety bservation) 
       กัาริสริา้งความตริะหนกััด้านความป็ลอดภูยัโดยกัาริสงัเกัตพฤตกิัริริมดา้นความป็ลอดภูยัและใหข้้อเสนอ
แนะเป็็นกิัจำกัริริมที�ทางบริิษััทฯ ได้เริิ�มดำาเนินงานมาตั�งแต่ 2562 จำนถ่ืงปั็จำจุำบัน ซ่ี�งเป็็นกัาริช่ั่วยส่งเสริิมสร้ิางวัฒนธุริริมและเกิัด
เป็็นพฤติด้านความป็ลอดภัูยในองค์กัริ เมื�อพนักังานทุกัคนเข้าใจำหลักักัาริของ SO และนำาไป็ป็ฏิิบัติอย่างต่อเนื�องซ่ี�งเป็็นกัาริ
จัำดรูิป็แบบกัาริทำากิัจำกัริริมกัาริสังเกัตพฤติกัริริมเสี�ยงและพฤติกัริริมความป็ลอดภัูย และเขียนริายงาน SO เข้ามาที�ส่วนกัลาง
เพื�อริวบริวมข้อมูลและวิเคริาะห์เพื�อนำาไป็ป็รัิบป็รุิงพัฒนากัาริดำาเนินงานด้านความป็ลอดภัูยต่อไป็
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กัาริ ิ คริา ห์ คำาอ ิบา อ า จำัดกัาริ

 กัาริ ิ คริา ห์ คำาอ ิบา อ า จัำดกัาริ

ส านกัาริ ์ทา ริษั กิัจำ

สถานกัาริณ์์กัาริแพร่ิริะบาดของโริคไวัรัิสโคโริน่า	 2019	
ในปี	2564	ยงัคงทวัรุีินแริง	ส่งผู้ลใหรั้ิฐบาลมคีำาสั�งปริะกัาศปดิ
แคมป์คนงานและหยุดกัาริก่ัอสร้ิาง	 ในเขตกัรุิงเทพมหานคริ	
และปริิมณ์ฑ์ล	เป็นผู้ลกัริะทบใหโ้คริงกัาริกัอ่สริา้งของบริิษััทฯ	
หลายแห่ง	ต้องหยุดชั่ะงักั	ปริะกัอบกัับธุุริกิัจำภาคเอกัชั่น	บาง
แห่งปริะกัาศงดกัาริเข้าพ่�นที�เพ่�อลดกัาริแพริ่ริะบาด	 ทั�ง	 2	
ปริะกัาริส่งผู้ลกัริะทบต่อ	ริายได้จำากักัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิางขอ
งบริิษััทฯ	ลดลงในไตริมาสที�	3	-	4		บริิษััทฯ	ต้องปรัิบเปลี�ยน
วิัธีุกัาริบริิหาริงานเพ่�อให้สอดคล้องกัับสถานกัาริณ์์	 ทั�งกัาริ	
work	 from	home,	bubble	and	seal	และจัำดให้พนักังานได้
รัิบกัาริฉีีดวััคซีีน	ทั�งเข็มที�	1	และ	เข็มที�	2	เพ่�อสร้ิางภ้มิคุ้มกััน	
และลดควัามรุินแริงของกัาริแพร่ิริะบาด	

จำากักัาริแพร่ิริะบาดโริคไวัรัิสโคโริน่า	 2019	 ติดต่อ
กัาริเป็นริะยะเวัลายาวันานถึง	 2	 ปี	 รัิฐบาลจำำาเป็นต้องใช้ั่งบ
ปริะมาณ์จำำานวันมากัในกัาริบริิหาริปริะเทศ		ทำาให้กัาริจัำดสริริ
งบปริะมาณ์ให้กัับหน่วัยงานภาครัิฐลดลง		ส่งผู้ลให้ต้องริองบ
ปริะมาณ์ของปีถัดไปเพ่�อชั่ำาริะค่าสินค้า้และบริกิาริ และ/หริอื 
ชะลอโค้ริงการิก่อสริา้งออกไป การิแข่่งข่นัข่องธุุริกิจริบัเหมา
ก่อสริา้งจงึยังัค้งทวีีค้วีามรุินแริง ทั�งนี �บริษัิัทฯ ยังัพยัายัามบริหิาริ
งานใหเ้ป็นไปตามสญัญาการิก่อสริา้ง แมจ้ะมีเหตปัุจจยััหลายั
อยั่างที�เข่า้มากริะทบในช่วีงปีที�ผ่่านมา พริอ้มทั�งตั�งเปา้ในการิ
ข่ยัายัธุรุิกิจใหม ่ ที�จะสริา้งค้วีามมั�นค้งข่องริายัได้เ้พื�อชว่ียัเสริมิ
ธุรุิกิจงานก่อสริา้งในอนาค้ต

า ริ มกัาริดำา นิน าน  

บริิษััทฯ ปริะกอบธุุริกิจใหบ้ริิกัาริรัิบเหมาก่ัอสร้ิางแบบ
คริบวังจำริปริะกัอบไปด้วัยงานออกัแบบวิัศวักัริริม	 งานจัำดหา
เคร่ิ�องจัำกัริและอุปกัริณ์์	 และงานก่ัอสร้ิาง	 เป็นธุุริกิัจำหลักั	 ใน
ส่วันของบริิษััทย่อย	ปริะกัอบธุุริกิัจำ	1)	ธุุริกิัจำรัิบเหมาก่ัอสร้ิาง	 
2)	 ธุุริกิัจำสาธุาริณ้์ปโภคและกัาริลงทุน	 และ	 3)	 ธุุริกิัจำ	 Smart	
IoT	Ecosystem

ในปี	 2564	 บริิษััทฯ	 และบริิษััทย่อยได้รัิบงานรัิบเหมา
ก่ัอสริา้ง	ริวัมทั�งสิ�น	8	โคริงกัาริ	ม้ลค่าริวัม	1,472.70	ลา้นบาท
แบ่งเป็นงานภาคเอกัชั่น	6	โคริงกัาริ	และภาครัิฐ	2	โคริงกัาริ	
	ม้ลค่า	654.99	ล้านบาท	และ		817.71	ล้านบาท	ตามลำาดับ	
หากัแยกัตามสายผู้ลิตภัณ์ฑ์์		แบ่งได้เป็นงานโยธุา	2	โคริงกัาริ	
ม้ลค่า	 817.71	 ล้านบาท	 (ร้ิอยละ	 55.52)	 งานริะบบท่อ	
2	โคริงกัาริ	ม้ลค่า	154.80	ลา้นบาท	(ร้ิอยละ	10.51)	งานริะบบ
วิัศวักัริริม	1	โคริงกัาริ	ม้ลค่า	169.97	(ร้ิอยละ	11.54)	และงาน
บริิกัาริอ่�น	3	โคริงกัาริ	ม้ลค่า	330.22	ล้านบาท	(ร้ิอยละ	22.43)	

ธุุริกิัจำรัิบเหมากั่อสริ้างซึี�งเป็นธุุริกิัจำหลักั	 มีม้ลค่างาน
ยังไม่ได้รัิบร้้ิริายได้	 (backlog)	 ยกัมา	ณ์	 วัันที�	 1	 มกัริาคม	
2564	จำำานวัน	9,297.21	ล้านบาท	ริะหว่ัางปี	2564	บริิษััทฯ	
และบริิษััทย่อยรัิบงานโคริงก่ัอสร้ิางเพิ�มจำำานวัน	 1,472.70	
ล้านบาท	 โคริงกัาริก่ัอสร้ิางเดิมมีกัาริปรัิบเพิ�มปริิมาณ์งาน
จำำานวัน	 105.91	 ล้านบาท	 บริิษััทฯและบริิษััทย่อยรัิบร้้ิ
ริายได้งานก่ัอสร้ิางสำาหรัิบปี	 2564	 จำำานวัน	 3,819.47	 ล้าน
บาท	คงเหล่อม้ลค่างานที�ยังไม่ได้รัิบร้้ิริายได้	ณ์	31	ธัุนวัาคม	
2564	 จำำานวัน	 6,844.53	 ล้านบาท	 (ม้ลค่างานตามสัญญา	
17,468.70	ล้านบาท)
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งบกำาไริขาดทุน

ปี 2564 ปี 2563
(ปริับปริุงใหุ้ม่)

การิเปลั่�ยนแปลัง

ลั�านบาท ลั�านบาท ลั�านบาท %

ริายได้จำากักัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิาง กัาริขายและบริิกัาริอื�น 3,845.35 3,272.13 473.22 14.03

ริายได้อื�น 42.91 50.11 (7.20) (14.36)

ริวมริายได้ 3,888.26 3,422.24 466.02 13.62

กัำาไริ (ขาดทุน) ขั�นต้น 201.19 (165.46) 366.65 (221.60)

ค่าใช้ั่จ่ำายในกัาริบริิหาริ (260.21) (312.90) (52.69) (16.84)

ส่วนแบ่งกัำาไริ (ขาดทุน) จำากัเงินลงทุนในกัาริร่ิวมค้า 2.56 (2.85) 5.41 189.75

ค่าใช้ั่จ่ำายทางกัาริเงิน (35.06) (23.48) 11.58 49.30

ขาดทุนก่อนภาษ่ัเงินได� (4 61) (454 5 ) 405 31

ริายได้ (ค่าใช้ั่จ่ำาย) ภูาษีัเงินได้ (10.69) 13.51 (24.20) (179.15)

ขาดทุนสำาหรัิบปี็ (59.30) (441.07) 381.77 86.56

ขาดทุนส่วันท่�เปนของบริิษััท (5 3 ) (43 13) 3 0 4 6 0

บริิษััทฯและบริิษััทย่อยมีริายได้ริวม 3,888.26 ล้านบาท เพิ�มข่�น 466.02 ล้านบาท หรืิอเพิ�มข่�นร้ิอยละ 13.62  สรุิป็ผลกัาริ
ดำาเนินงานเป็็นขาดทุนสุทธิุ 59.30 ล้านบาท โดยเป็็นส่วนของบริิษััทใหญ่ 57.39 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 380.74 ล้านบาท หรืิอ
ลดลงร้ิอยละ 86.90 ผลกัาริดำาเนินงานสรุิป็ได้ดังนี�

ิ คริา ห์ กัาริดำา นิน าน

 ริา ด

ริายได�

ปี 2564 ปี 2563
(ปริับปริุงใหุ้ม่)

การิเปลั่�ยนแปลัง % ตั้่อยอดริวัม

ลั�านบาท ลั�านบาท ลั�านบาท % ปี 2564 ปี 2563

1. กัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิาง
 งานโยธุา
 งานริะบบท่อ
 งานริะบบวิศวกัริริม
 งานบริิกัาริอื�น

2,204.95
1,569.58

(27.39)
72.33

2,128.89
958.55
254.42

2.21

76.06
611.03

(281.81)
70.12

3.57
63.75

(110.77)
3,172.85

56.71
40.37
(0.70)
1.86

62.21
28.01
7.43
0.06

 ริวัมริายได�การิใหุ้�บริิการิก่อสริ�าง 3, 1 4 3,344 0 4 5 40 14 22 24 97.71

2. กัาริให้บริิกัาริอื�น
3. กัาริขาย

17.48
8.40

20.55
7.51

(3.07)
0.89

(14.94)
11.85

0.45
0.22

0.60
0.22

 ริายได�จากการิใหุ้�บริิการิก่อสริ�าง การิขายแลัะบริิการิอ่�น 3, 45 35 3,3 2 13 4 3 22 14 03 1 53

 ริายได้อื�น 42.91 50.11 7.20 14.36 1.09 1.44

 ริวัมริายได� 3, 26 3,422 24 466 02 13 62 100 00 100 00

ริายได้ก่ัอสร้ิางจำากังานภูาครัิฐ
ริายได้ก่ัอสร้ิางจำากังานภูาคเอกัชั่น

2,225.70
1,593.77

1,580.05
1,764.02

645.65
(170.25)

40.86
(9.66)

58.27
41.73

47.25
52.75
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1. ริายได้จำากักัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิางเท่ากัับ 3,819.47 ล้านบาท เพิ�มข่�น 475.40 ล้านบาท หรืิอคิดเป็็นร้ิอยละ 14.22  ใน
ริะหว่างป็ี บริิษััทฯ ได้ป็ริับป็ริุงงบกัาริเงินงวดกั่อน เพื�อให้กัาริบันท่กับัญชั่ีรัิบริู้ริายได้จำากัสัญญากั่อสริ้างสอดคล้องกัับ
มาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงินฉบับที� 15 เรืิ�องริายได้จำากัสัญญาที�ทำากัับลูกัค้า ดังแจ้ำงในหมายเหตุงบกัาริข้อ 5  ส่งผล
ทำาให้ ริายได้จำากักัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิางของบริิษััทฯ ในปี็ 2563 หลังจำากัป็รัิบป็รุิงแล้วเพิ�มข่�น 226.20 ล้านบาท ในขณะที�
ริายได้จำากักัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิางของปี็ 2564 ได้บันท่กัตามมาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงินฉบับดังกัล่าวแล้ว โดยริายได้
จำากักัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิางเพิ�มข่�นเนื�องจำากัโคริงกัาริก่ัอสร้ิางในมือของบริิษััทฯ มีความคืบหน้าของกัาริดำาเนินกัาริก่ัอสร้ิาง
จำนแล้วเสร็ิจำและใกัล้จำะแล้วเสร็ิจำหลายโคริงกัาริ โดยในปี็ 2564 บริิษััทฯ รัิบรู้ิริายได้ส่วนใหญ่จำากักัาริรัิบเหมาก่ัอสร้ิางงาน
โยธุา จำำานวน 2,204.95 ล้านบาท และ กัาริรัิบเหมาก่ัอสร้ิางงานริะบบท่อ จำำานวน 1,569.58 ล้านบาท โดยเป็็นกัาริรัิบรู้ิ
ริายได้จำากัโคริงกัาริกั่อสริ้างหลักั เช่ั่น โคริงกัาริกั่อสริ้างริะบบท่อส่งนำ�าดิบอ่างเกั็บนำ�าคลองหลวง-ชั่ลบุรีิ ของบมจำ.จำัดกัาริ
และพัฒนาทรัิพยากัรินำ�าภูาคตะวันออกั โคริงกัาริ Civil and Structural ork Package for CFP Concurrent ork และ
โคริงกัาริ DPE Pipeline Package for New ang Phra Raw ater Line ของบมจำ.ไทยออยล์ โคริงกัาริก่ัอสร้ิางคลัง
สินค้าอัจำฉริิยะ ของ บมจำ.ป็ตท โคริงกัาริก่ัอสร้ิางทางหลวงหมายเลข 3304 ของกัริมทางหลวง โคริงกัาริก่ัอสร้ิางริะบบริะบาย
นำ�าหลักั ชุั่มชั่นทุ่งสง ของกัริมโยธุาธิุกัาริและผังเมือง

2. ริายได้จำากักัาริให้บริิกัาริอื�น ปี็ 2564 เท่ากัับ 17.48 ล้านบาท ลดลงจำากัปี็ก่ัอนหน้า 3.07 ล้านบาท หรืิอคิดเป็็นอัตริากัาริลด
ลงร้ิอยละ 14.94 โดยเป็็นริายได้จำากักัาริจำำาหน่ายนำ�าป็ริะป็าให้แก่ัภูาคอุตสาหกัริริมและชุั่มชั่น บริิเวณตำาบลตาสิทธิุ� อำาเภูอ
ป็ลวกัแดง จัำงหวัดริะยอง ของบริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด (บริิษััทย่อย) และริายได้จำากักัาริให้บริิกัาริวิเคริาะห์ข้อมูลและ
บริิหาริแพลตฟอร์ิมของบริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี จำำากััด (บริิษััทย่อย) สาเหตุที�ริายได้จำากักัาริให้บริิกัาริอื�นลดลง เป็็นผลมา
จำากักัาริมีผู้ถืือหุ้นริายใหม่เข้ามาร่ิวมลงทุนในบริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด เพื�อริองรัิบกัาริขยายธุุริกิัจำในอนาคต จ่ำงทำาให้
สัดส่วนกัาริถืือหุ้นในบริิษััทย่อยของบริิษััทฯ ลดลง และเป็ลี�ยนสถืานะจำากับริิษััทย่อยเป็็นบริิษััทร่ิวม

3. ริายได้อื�น ป็ริะกัอบด้วย ริายได้ดอกัเบี�ยรัิบและริายได้อื�น ปี็ 2564 มีริายได้ดอกัเบี�ยรัิบและริายได้อื�น จำำานวน 42.91 ล้าน
บาท เป็รีิยบเทียบกัับปี็ 2563 มีจำำานวน 50.11 ล้านบาท ลดลง 7.20 ล้านบาท หรืิอลดลงร้ิอยละ 14.36  โดยมีริายได้หลักั
ในแต่ละปี็ดังนี 

ริายได�อ่�น 
 

ปี 2564 ปี 2563 % ต่ั้อยอดริวัม

ลั�านบาท ลั�านบาท ปี 2564 ปี 2563

1. เงินชั่ดเชั่ยจำากับริิษััทป็ริะกััน 10.70 7.67 24.92 15.30

2. ค่าสินค้า/ค่าบริิกัาริ/ค่าเช่ั่าเรีิยกัเก็ับผู้รัิบเหมา 13.80 24.92 32.15 49.84

3. ค่าใช้ั่จ่ำายบวกักัลับ 6.35 - 14.80 -

4. ค่าบริิกัาริทบทวนแบบทางวิศวกัริริม - 9.35 - 18.65

5. กัำาไริจำากักัาริสูญเสียส่วนควบคุมบริิษััทย่อย 1.90 - 4.40 -

6. ขายเศษัวัสดุ 0.79 2.25 1.85 4.48

7. ค่าชั่ดเชั่ยริาคาวัสดุที�เพิ�มข่�น (ค่า ) 0.32 0.72 0.74 1.44

8. อื�นๆ 8.56 4.31 20.00 8.52

  ริวัมริายได�อ่�น 42 42 4 22 6 23

ดอกัเบี�ยริับ 0.49 0.89 1.14 1.77

ริวัมริายได�อ่�นทั�งสิ�น 42 1 50 11 100 00 100 00
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 ตนทน

ต้นทุน ค่าใช้ั่จ่ำายบริิหาริและต้นทุนทางกัาริเงิน

ตั้�นทุน ค่าใชื่�จ่ายบริิหุ้าริแลัะตั้�นทุนทางการิเงิน
ปี 2564
ลั�านบาท

ปี 2563
(ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

ลั�านบาท

การิเปล่ั�ยนแปลัง
    ลั�านบาท              %

1. ต้นทุนงานก่ัอสร้ิาง 3,625.75 3,517.45 108.30 3.08

2. ต้นทุนบริิกัาริอื�น 10.24 13.77 (3.53) (25.62)

3. ต้นทุนขาย 8.16 6.37 1.79 28.10

  ริวัมตั้�นทุน 3,644 15 3,53 5 106 56 3 01

ค่าใชั่้จำ่ายบริิหาริ 260.21 312.90 (52.69) (16.84)

ต้นทุนทางกัาริเงิน 35.06 23.48 11.58 49.30

1 ต้นทุนริวมปี็ 2564 เท่ากัับ 3,644.15 ล้านบาท เพิ�มข่�น 106.56 ล้านบาท หรืิอคิดเป็็นร้ิอยละ 3.01 ต้นทุนส่วนใหญ่
ของบริิษััทฯ มีดังนี� 

• ต้นทุนงานก่ัอสร้ิางจำำานวน 3,625.75 ล้านบาท เพิ�มข่�นจำากัปี็ก่ัอน 108.30 ล้านบาท หรืิอร้ิอยละ 3.08 เป็็นไป็ตามริาย
ได้กัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิางที�เพิ�มข่�น  ในขณะที�ปี็ 2563 บริิษััทย่อยแห่งหน่�ง  ได้ป็รัิบป็ริะมาณกัาริต้นทุนกัาริก่ัอสร้ิางของ
โคริงกัาริก่ัอสร้ิางบางโคริงกัาริเพิ�มข่�น ทำาให้รัิบรู้ิผลขาดทุนที�คาดว่าจำะเกิัดข่�นของโคริงกัาริป็ริะมาณ 314 ล้านบาท จ่ำง
ทำาให้ต้นทุนงานก่ัอสร้ิางปี็ 2563 สูงกัว่าริายได้กัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิาง

• ต้นทุนบริิกัาริอื�น ปี็ 2564 จำำานวน 10.24 ล้านบาท ลดลง 3.53 ล้านบาท หรืิอลดลงร้ิอยละ 25.62 จำากัปี็ 2563 ทั�งนี�
เป็็นไป็ตามกัาริลดลงของริายได้เนื�องจำากักัาริลดสัดส่วนกัาริถืือหุ้นในบริิษััทย่อยของบริิษััทฯ ลดลง และเป็ลี�ยนสถืานะ
จำากับริิษััทย่อยเป็็นบริิษััทร่ิวมดังกัล่าวแล้ว

2. ค่าใช้ั่จ่ำายในกัาริบริิหาริ ปี็ 2564 260.21 ล้านบาท ปี็ 2563 เท่ากัับ 312.90 ล้านบาท ลดลง 52.69 ล้านบาท หรืิอลดลง
ร้ิอยละ 16.84 ทั�งนี�เนื�องจำากัสถืานกัาริณ์ของโริคไวรัิสโคโริน่า-2019 ยังคงแพร่ิริะบาดอย่างต่อเนื�อง บริิษััทฯ ได้พยายาม
ควบคุมกัาริใช้ั่จ่ำายเฉพาะที�จำำาเป็็นแต่ยังคงป็ริะสิทธิุภูาพในกัาริดำาเนินงาน 

3. ต้นทุนทางกัาริเงิน ปี็ 2564 จำำานวน 35.06 ล้านบาท ขณะที�ปี็ 2563 จำำานวน 23.48 ล้านบาท เพิ�มข่�น 11.58 ล้านบาท หรืิอ
คิดเป็็นร้ิอยละ 49.30  ต้นทุนทางกัาริเงินส่วนใหญ่เป็็นดอกัเบี�ยจำากักัาริกู้ัยืมเงินริะยะสั�นจำากัสถืาบันกัาริเงิน เพื�อนำามาใช้ั่
เป็็นทุนหมุนเวียนในกิัจำกัาริ เนื�องจำากัผลป็ริะกัอบกัาริที�ขาดทุนต่อเนื�องหลายปี็  โดย ณ สิ�นปี็ 2564 มีเงินเบิกัเกิันบัญชีั่
และเงินกู้ัยืมริะยะสั�นคงเหลือ 796.62 ล้านบาท ซ่ี�งเพิ�มข่�น 87.16 ล้านบาท จำากัปี็ก่ัอน หรืิอเพิ�มข่�นอัตริา 12.28

 ค ามสามาริ นกัาริหากัำา ริ 

บริิษััทฯ มีกัำาไริขั�นต้น  ปี็ 2564 201.19 ล้านบาท คิดเป็็นอัตริาร้ิอยละ 5.23 ในขณะที�ปี็ 2563 ขาดทุนขั�นต้น 165.45 ล้าน
บาท คิดเป็็นอัตริาร้ิอยละ -4.91  ทั�งนี�กัาริขาดทุนของปี็ 2563 ได้กัล่าวแล้วข้างต้น ในขณะที�อัตริากัำาไริจำากักัาริดำาเนินงาน อัตริา
ร้ิอยละ -0.42 และ -12.70 ตามลำาดับ แม้ปี็ 2564 จำะมีกัำาไริขั�นต้น 201.19 ล้านบาท แต่มีค่าใช้ั่จ่ำายบริิหาริ 260.21 ล้านบาท จ่ำง
ทำาให้อัตริาดังกัล่าวเป็็นลบ  ทั�งนี�บริิษััทฯ มีขาดทุนสุทธิุส่วนของผู้ถืือหุ้นของบริิษััท ปี็ 2564 และ 2563 จำำานวน 57.39 ล้านบาท 
และ 438.13 ล้านบาท ตามลำาดับ คิดเป็็นอัตริาขาดทุนสุทธิุร้ิอยละ 1.48 และ 12.80 ล้านบาท  และมีอัตริาผลตอบแทนผู้ถืือ
หุ้นร้ิอยละ  -14.81 และ -70.29 ตามลำาดับ แม้ว่าปี็ปั็จำจุำบันจำะเริิ�มกัลับมามีกัำาไริขั�นต้นจำากักัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิางแล้วก็ัตาม แต่
เนื�องจำากัมีกัาริบันท่กัป็ริะมาณกัาริหนี�สินที�คาดว่าจำะเกิัดข่�นจำากัค่าป็รัิบผลงานและค่าป็รัิบล่าช้ั่าของโคริงกัาริก่ัอสร้ิางโคริงกัาริ
หน่�งป็ริะมาณ 58.46 ล้านบาทในไตริมาสที� 1 จ่ำงเป็็นให้มีผลป็ริะกัอบกัาริขาดทุนสุทธิุ
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ิ คริา ห์ าน ทา กัาริ ิน

• สินทรัิพย์ริวัม

วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 บริิษััทฯ และบริิษััทย่อยมีสินทรัิพย์ริวมทั�งสิ�นจำำานวน 4,095.33 ล้านบาท เพิ�มข่�นจำากัวันที�  
31 ธัุนวาคม 2563 จำำานวน 441.86 ล้านบาท หรืิอร้ิอยละ 12.09 โดยมีริายละเอียดดังนี�

งบแสดงฐานะการิเงิน ปี 2564
ปี 2563

(ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

เพิ�ม (ลัด)

ลั�านบาท %

สินทรัิพย์หมุนเวียน 3,243.64 2,790.52 453.12 16.24

สินทรัิพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 851.69 862.95 (11.26) (1.30)

ริวัมสินทรัิพย์ 4,0 5 33 3,653 4 441 6 12 0

ริายการิสินทรัิพย์ท่�สำาคัญ ได�แก่ 

1. สินทรัิพย์หมุนเวียนที�เป็็นสาริะสำาคัญ ได้แก่ั ลูกัหนี�กัาริค้าและลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น และ สินทรัิพย์ที�เกิัดจำากัสัญญา เพิ�มข่�น 
125.31 ล้านบาท และ 585.82 ล้านบาท หรืิอคิดเป็็นอัตริากัาริเพิ�มข่�นร้ิอยละ 44.23 และ 34.47 ตามลำาดับ ทั�งนี� เนื�องจำากั
บริิษััทได้รัิบงานโคริงกัาริใหม่และมีริายได้เพิ�มข่�นในปี็ปั็จำจุำบัน ในขณะเดียวกััน มีสินทรัิพย์ที�ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญคือ เงิน
จ่ำายล่วงหน้าแก่ัผู้รัิบเหมาช่ั่วงตามสัญญาก่ัอสร้ิาง ลดลง 117.52 ล้านบาท หรืิอ คิดเป็็นอัตริากัาริลดลงร้ิอยละ  23.58 
เนื�องจำากักัาริลดลงเมื�อส่งมอบงานตามสัญญา  นอกัจำากันี� ภูาษีัเงินได้ถูืกัหักั ณ ที�จำ่าย ลดลง 104.05 ล้านบาท หรืิอคิด
เป็็นอัตริากัาริลดลงร้ิอยละ 60.09 เนื�องจำากักัาริได้รัิบคืนเงินภูาษีัเงินได้นิติบุคคลถูืกัหักั ณ ที�จ่ำายจำากักัริมสริริพากัริ. 

2. ลูกัหนี�กัาริค้าและลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น มีริายกัาริดังนี�

 ลูกัหนี�กัาริค้า-สุทธิุ ปี็ 2564 จำำานวน 305.47 ล้านบาท เป็รีิยบเทียบกัับปี็ 2563 จำำานวน 262.67 ล้านบาท  เพิ�มข่�น 42.80 
ล้านบาท  ซ่ี�งเพิ�มข่�นเนื�องจำากัริายได้ที�เพิ�มสูงข่�น ทั�งนี�ปี็ 2564 มีลูกัหนี�กัาริค้าที�ยังไม่ถ่ืงกัำาหนดชั่ำาริะจำำานวน 222.40 ล้าน
บาท คิดเป็็นร้ิอยละ 69.84 ค้างชั่ำาริะ ไม่เกิัน 6 เดือนจำำานวน 83.07 ล้านบาท หรืิอร้ิอยละ 26.09 โดยลูกัหนี�ที�เกิันกัำาหนด
ชั่ำาริะมากักัวา่ 12 เดือน จำำานวน 12.97 ลา้นบาท ได้มีกัาริตั�งคา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเคริดติที�คาดวา่จำะเกัดิข่�นที�งจำำานวน   ทั�งนี�
ลูกัหนี�กัาริค้าของบริิษััทฯ โดยส่วนใหญ่เป็็นหน่วยงานริาชั่กัาริ และบริิษััทเอกัชั่นที�จำดทะเบียนในตลาดฯ  จ่ำงมีความน่าเชืั่�อ
ถืือและมีฐานะกัาริเงินที�มั�นคง 

 ลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น ปี็ 2564 จำำานวน 80.56 ล้านบาท เพิ�มข่�น 78.28 ล้านบาท จำากัปี็ 2563 ได้แก่ั เงินสดย่อยโคริงกัาริ ซ่ี�ง
มีความจำำาเป็็นต้องใช้ั่ซืี�อวัสดุหน้างาน เพิ�มข่�น 14.15 ล้านบาท ลูกัหนี�ผู้รัิบเหมา ซ่ี�งบริิษััทฯ ได้สำาริองจ่ำายค่าวัสดุหรืิอค่าแริง
คนงานให้ก่ัอน และเรีิยกัเก็ับหักัจำากัค่างานภูายหลัง เพิ�มข่�น 54.22 ล้านบาท  

3. อัตริากัาริหมุนเวียนของลูกัหนี�กัาริค้า ปี็ 2564 13.54 เท่า มีริะยะเวลาเก็ับหนี�เฉลี�ย 27 วัน  เมื�อเป็รีิยบเทียบกัับปี็ 2563 
มีอัตริา 7.04 เท่า และ 51 วัน ทั�งนี�บริิษััทฯ ควบคุมป็ริะสิทธิุภูาพกัาริเก็ับเงินได้เร็ิวข่�น  นอกัจำากันี�ปี็ 2564  มีอัตริาส่วน
สภูาพคล่อง 0.89 เท่า ซ่ี�งเป็็นอัตริาส่วนที�เท่ากัับปี็ 2563  ส่วนอัตริาส่วนสภูาพคล่องหมุนเวียนเร็ิว 0.10 เท่า และ 0.01 
เท่า และในปี็ 2563  0.11 เท่า และ -0.02 เท่า เนื�องจำากัหนี�สินหมุนเวียน มีจำำานวนสูงกัว่าสินทรัิพย์หมุนเวียนเร็ิว (เงินสด
และลูกัหนี�กัาริค้า) จำำานวนมากั 

4. อัตริาผลตอบแทนของสินทรัิพย์ และอัตริาหมุนเวียนสินทรัิพย์ ปี็ 2564 อัตริาร้ิอยละ -1.48 และ 1 เท่า ตามลำาดับ ซ่ี�งเพิ�ม
ข่�นจำากัปี็ 2563 ในอัตริาร้ิอยละ 10.41 และ 0.07 เท่า ตามลำาดับ ทั�งนี�อัตริาผลตอบแทนที�ติดลบเนื�องจำากัผลป็ริะกัอบกัาริ
ที�ขาดทุน ในขณะที�มีอัตริาหมุนเวียนของสินทรัิพย์เพิ�มข่�นเล็กัน้อยจำากัปี็ก่ัอน
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•  หุ้น่�สินแลัะส่วันของผู้้�ถ่ือหุุ้�น 

งบแสดงฐานะการิเงิน ปี 2564
ปี 2563

(ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

เพิ�ม (ลัด)

ลั�านบาท %

หนี�สินหมุนเวียน 3,655.56 3,128.65 526.91 16.84

หนี�สินไม่หมุนเวียน 71.97 117.78 (45.81) (38.89)

ริวมหนี�สิน 3,727.53 3,246.43 481.10 14.82

ส่วนของผู้ถืือหุ้นของบริิษััท 399.41 436.49 (36.22) (8.40)

ริวัมหุ้น่�สินแลัะส่วันของผู้้�ถ่ือหุุ้�น 4 0 5 33 3,653 46 441 12 0

ริายการิหุ้น่�สินแลัะส่วันของผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่�สำาคัญได�แก่

1. หนี �สนิหมนุเวีียันเพิ�มข่ึ �นอยัา่งเป็นสาริะสำาค้ญั ได้แ้ก่ ตน้ทนุงานที�ยังัไมถ่ึงึกำาหนด้ชำาริะ เพิ�มข่ึ �น 385.34 ลา้นบาท หริอืค้ิด้เป็น
อตัริาการิเพิ�มข่ึ �นริอ้ยัละ 84.80 เนื�องจากเป็นตน้ทนุที�ใชโ้ค้ริงการิก่อสริา้งที�เพิ�มข่ึ �นและอยั่ร่ิะหวีา่งการิริอเริยีักชำาริะ และเงินเบกิ
เกินบญัชีและเงินก่ยื้ัมริะยัะสั�นจากสถึาบนัการิเงิน เพิ�มข่ึ �น 87.16 ลา้นบาท  ด้งัได้อ้ธิุบายัแลว้ีในสว่ีนข่องตน้ทนุทางการิเงิน

2. สว่ีนข่องผ่่ถื้ึอหุน้ลด้ลง เนื�องจากมีผ่ลการิด้ำาเนินข่าด้ทนุสำาหริบัปีจำานวีน 57.39 ลา้นบาท โด้ยัปริบัลด้ด้ว้ียักำาไริข่าด้ทนุเบด็้เสริจ็
อื�น  20.07 ลา้นบาท

3. เจา้หนี �การิค้า้และเจา้หนี �หมนุเวีียันอื�น ปี 2564 จำานวีน 780.52 ลา้นบาท เพิ�มข่ึ �นจากปี 2563 62.03 ลา้นบาทหริอืค้ิด้เป็น
อตัริาริอ้ยัละ 8.63  โด้ยัเป็นสว่ีนข่อง เจา้หนี �การิค้า้-กิจการิที�ไมเ่กี�ยัวีข่อ้งกนั ปี 2564 จำานวีน 701.80 ลา้นบาท เพิ�มข่ึ �นจากปี
ก่อน 58.58 ลา้นบาท หริอือตัริาริอ้ยัละ 9.10  โด้ยัมีอตัริาหมนุเวีียันเจา้หนี �การิค้า้ และริะยัะเวีลาชำาริะหนี� 5.34 เทา่ และ 67 วีนั 
เมื�อเปริยีับเทียับกบัปี 2563 มีอตัริา 6.48 เทา่ และ 56 วีนั โด้ยัมี cash cycle ปี 2564 และ ปี 2563 -41 วีนั และ -5 วีนั ตาม
ลำาด้บั ทั�งนี �บริษัิัทฯ ได้เ้ค้ริดิ้ตเทอมในการิจ่ายัชำาริะเจา้หนี �เป็นริะยัะเวีลาที�ยัาวีกวีา่ได้ร้ิบัชำาริะจากลก่หนี�  สว่ีนเจา้หนี �หมนุเวีียัน
อื�น ได้แ้ก่ เจา้หนี �ค้า่ซืื้ �อสนิทริพัยั ์7.48 ลา้นบาท ลด้ลงจากปีก่อน 9.61 ลา้นบาท เนื�องจากมีการิชำาริะหนี�ในปีปัจจบุนั และค้า่
ใชจ้า่ยัค้า้งจา่ยั 60.15 ลา้นบาท เพิ�มข่ึ �น  10.15 ลา้นบาท 

ส า ค อ  ค าม ี อ อ ินทน

บริิษััทฯ และบริิษััทย่อยมีเงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 จำำานวน 52.94 ล้านบาท 
ลดลงจำากัสิ�นปี็ก่ัอนที�มีเงินสดคงเหลือ 89.78 ล้านบาท โดยมีริายละเอียด ดังนี�

งบกริะแสเงินสด 2564
2563

(ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

เงินสดสุทธิุจำากั (ใช้ั่ไป็ใน) กิัจำกัริริมดำาเนินงาน 30.14 (72.84)

เงินสดสุทธิุใช้ั่ไป็ในกิัจำกัริริมลงทุน (101.05) (193.55)

เงินสดสุทธิุจำากักิัจำกัริริมจัำดหาเงิน 36.02 169.76

ผลต่างจำากักัาริแป็ลงค่างบกัาริเงินเพิ�มข่�น (1.95) 4.22

เงินสดแลัะริายการิเท่ยบเท่าเงินสดเพิ�มข้�น (ลัดลัง) สุทธิุ (36 4) ( 2 41) 

เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสดต้นปี็ 89.78 182.19 

เงินสดแลัะริายการิเท่ยบเท่าเงินสดปลัายปี 52 4  
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กัาริเป็ลี�ยนแป็ลงของเงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสดสำาหรัิบปี็สิ�นสุดวันที� 31 ธัุนวาคม 2564 แยกัตามกิัจำกัริริมต่างๆ ดังนี�
- เงินสดสุทธิุใช้ั่ไป็กิัจำกัริริมดำาเนินงาน จำำานวน 30.14 ล้านบาท เกิัดจำากัผลกัาริดำาเนินงานของปี็ปั็จำจุำบัน
-  เงินสดสุทธิุใช้ั่ไป็ในกิัจำกัริริมลงทุน จำำานวน 101.05 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิัดจำากัเงินสดจ่ำายซืี�อที�ดิน อาคาริและอุป็กัริณ์

จำำานวน 74.69 ล้านบาท และให้เงินกู้ัยืมริะยะสั�นแก่ักิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน จำำานวน 21.20 ล้านบาท  สำาหรัิบเงินสดจ่ำาย
ซืี�อที�ดิน อาคาริและอุป็กัริณ์ โดยส่วนใหญ่ร้ิอยละ 75 เป็็นสินทรัิพย์ที�บริิษััทฯก่ัอสร้ิางเองคือเป็็นอาคาริโริงหล่อสำาหรัิบ
กัาริผลิตบ่อฝั่�งใต้ดินสำาหรัิบโคริงกัาริกัอ่สร้ิางสายไฟฟา้ลงดิน แและก่ัอสร้ิางพื�นที�เพิ�มเติมในโริงงานป็ริะกัอบชิั่�นงานโลหะ
สำาหรัิบโคริงกัาริวางท่อและก่ัอสร้ิางถัืงสำาหรัิบธุุริกิัจำปิ็โตริเคมี  โดยใช้ั่เงินทุนของบริิษััทเอง เพื�อขยายกัำาลังกัาริผลิตนำาไป็
ใช้ั่ในโคริงกัาริดังกัล่าวให้สามาริถืส่งมอบงานได้ตามกัำาหนดและเรีิยกัชั่ำาริะเงินเพื�อกัลับมาใช้ั่เป็็นทุนหมุนเวียนของบริิษััท
ในกัาริดำาเนินงานต่อไป็ 

- เงินสดสุทธิุได้จำากักิัจำกัริริมจัำดหาเงิน จำำานวน 36.02 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจำากักัาริเงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากัสถืาบันกัาริเงิน 
จำำานวน 87.15 ล้านบาท เงินสดจ่ำายชั่ำาริะดอกัเบี�ยและหนี�สินตามสัญญาเช่ั่าจำำานวน 51.13 ล้านบาท

อัตริาส่วนความเพียงพอของทุน

อัตั้ริาส่วันทางการิเงิน 2564 2563

อัตริาส่วนหนี�สินต่อทุน (เท่า) 10.13 7.98

อัตริาส่วนความสามาริถืในกัาริชั่ำาริะดอกัเบี�ย (เท่า) 1.59 (14.39)

อัตริาส่วนส่วนความสามาริถืในกัาริชั่ำาริะภูาริะผูกัพัน 0.07 (0.47)

สิ�นปี็ 2564 บริิษััทฯและบริิษััทย่อยมีอัตริาหนี�สินต่อทุนคิดเป็็น 10.13 เท่า เพิ�มข่�นจำากัปี็ก่ัอนที�อยู่ที�ริะดับ 2.15 เท่า และ
มีอัตริาส่วนความสามาริถืในกัาริชั่ำาริะดอกัเบี�ย 1.59 เท่า เพิ�มข่�นจำากัปี็ก่ัอน 15.98 เท่า  นอกัจำากันี�มีอัตริาส่วนความสามาริถื
ในกัาริชั่ำาริะภูาริะผูกัพัน 0.07 เท่า เพิ�มจำากัปี็ก่ัอน 0.54 เท่า โดยมีสาเหตุจำากักัาริมีผลป็ริะกัอบกัาริในปี็ปั็จำจุำบันที�ดีข่�น ทำาให้
อัตริาส่วนดังกัล่าวเพิ�มข่�นด้วย  ทั�งนี�บริิษััทฯ สามาริถืป็ฏิิบัติเงื�อนไขของสัญญาเงินกู้ัยืมจำากัสถืาบันกัาริเงินได้คริบถ้ืวน  และไม่มี
ปั็ญหากัาริชั่ำาริะหนี�แต่อย่างใด 

บริษัิัทฯ และบริษัิัทยัอ่ยั มีแหลง่ที�มาข่องเงินทนุจากเงินริบัจากการิด้ำาเนินงาน เงินก่ยื้ัมริะยัะสั�นจากธุนาค้าริพาณิิชยั ์ทั�งนี �การิ
ก่ยื้ัมเงินมาเพื�อการิบริหิาริงานโค้ริงการิมกัเป็นการิก่ยื้ัมริะยัะสั�นถึงึปานกลางในลกัษัณิะ Project Finance โด้ยัธุนาค้าริผ่่ใ้หว้ีงเงินสนิ
เชื�อจะใหบ้ริษัิัทฯโอนสทิธิุการิริบัเงินค้า่งานใหแ้ก่ธุนาค้าริ ทางเจา้ข่องงานจะจา่ยัชำาริะค้า่บริกิาริด้ว้ียัการิโอนเข่า้บญัชีเงินฝากข่องบ
ริษัิัทฯที�เปิด้ไวีก้บัธุนาค้าริผ่่ใ้หว้ีงสนิเชื�อ หากบริษัิัทฯปฏิิบตัติามเงื�อนไข่ข่อ้กำาหนด้การิใชว้ีงเงินสนิเชื�อ ไมมี่ภาริะหนี�สนิเกินวีงเงินสนิ
เชื�อที�ได้ร้ิบัจะสามาริถึเบกิเงินค้า่งานก่อสริา้งมาใชไ้ด้้

ภาริะผู้้กพันด�านหุ้น่�สินแลัะการิบริิหุ้าริจัดการิภาริะนอกงบแสดงฐานะการิเงิน

บริิษััทฯได้เปิ็ดเผยริายละเอียดในหมายเหตุป็ริะกัอบงบกัาริเงินข้อ 33 ภูาริะผูกัพันและหนี�สินที�อาจำเกิัดข่�น

ปจจัยท่�ม่ผู้ลักริะทบต่ั้อผู้ลัการิดำาเนินงานในอนาคตั้ 

จำนถ่ืง ณ ปั็จำจุำบันสถืานกัาริณ์กัาริแพร่ิริะบาดของโริคไวรัิสโคโริน่า-2019 ยังคงเป็็นไป็อย่างต่อเนื�อง จำำานวนผู้เสียชีั่วิตลดลงแต่
กัาริแพร่ิริะบาดยงัคงเพิ�มข่�นต่อเนื�องแม้จำะลดความรินุแริงเนื�องจำากักัาริเป็ลี�ยนสายพนัธ์ุ สถืานกัาริณ์ในต่างป็ริะเทศมกีัาริผ่อนคลาย
มาตริกัาริมากัข่�น แต่ก็ัยังคงอยู่ในริะยะของกัาริเฝ้่าริะวังและป็ฏิิบัติกัาริมาตริกัาริความป็ลอดภูยั ทั�งที� site งานก่ัอสร้ิางและสำานักังาน 

ริาคานำ�ามันซ่ี�งเป็็นปั็จำจัำยสำาคัญของเศณษัฐกิัจำโลกัยังคงเพิ�มสูงข่�นอย่างเนื�อง  ทั�งจำากัสาเหตุของความต้องกัาริตามฤดูกัาริ 
และสถืานกัาริณ์ที�หลายป็ริะเทศเริิ�มผ่อนคลายจำากักัาริแพริ่ริะบาดของโริคไวรัิสโคโริน่า-2019 ทำาให้เศริษัฐกัิจำเริิ�มจำะฟนตัว แต่
กัำาลังกัาริผลิตของนำ�ามันยังคงมีจำำากััด  ป็ริะกัอบสถืานกัาริณ์ความต่งเครีิยริะหว่าง ยูเครินและรัิสเซีีย ที�ถูืกัจัำบตามองว่าจำะทวีความ
รุินแริงและใช้ั่ริะยะเวลายาวนานเพียงใด และอาจำจำะตามมาด้วยริาคาวัสดุก่ัอสร้ิางที�เพิ�มขื�น  ซ่ี�งบริิษััทได้พิจำาริณาออกัใบสั�งจ้ำาง
ล่วงหน้า เพื�อปอ้งกนัการิข่ึ �นริาค้าวีสัด้กุ่อสริา้งสำาค้ญั เชน่ เหลก็ ทอ่ ค้อนกริตี เป็นตน้

แมก้าริแข่ง่ข่นัในอตุสาหกริริมริบัเหมาก่อสริา้งจะสง่ข่ึ �น แตบ่ริษัิัทฯ ยังัค้งพิจาริณิาริบังานด้ว้ียัค้วีามริะมดั้ริะวีงั โด้ยัพิจาริณิา
โค้ริงการิที�สามาริถึสริา้งผ่ลกำาไริ และลก่ค้า้ที�มีค้วีามมั�นค้งด้า้นการิเงิน  โด้ยัเฉพาะอยั่างยิั�งหน่วียังานริาชการิ และเอกชนที�ฐานะ
มั�นค้ง เพื�อสริา้งริายัได้แ้ละผ่ลกำาไริใหแ้ก่บริษัิัทอยัา่งตอ่เนื�อง

นอกจากนี�บริิษััทฯ ยังัมองหาโอกาสในการิลงทนุโด้ยัผ่่านบริิษััทยั่อยัและบริิษััทริว่ีมในโค้ริงการิที�เกี�ยัวีกบัพลงังานทด้แทน 
สาธุาริณิป่โภค้พื�นฐาน และริะบบที�เกี�ยัวีข่อ้งกบั smart IoT เพื�อสริา้งริายัได้ที้�ตอ่เนื�องและมั�นค้งในอนาค้ต  



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
(แบบ 56-1 One Report)
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อม ทั� อม สำาคั อ�น

 อม ทั� อม สำาคั อ�น

 อม ทั�

 5 1 1 ข�อม้ลับริิษััท

ช่ื่�อบริิษััท บริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น)

ช่ื่�อย่อหุ้ลัักทรัิพย์ TRC

เลัขทะเบ่ยนบริิษััท 0107548000293

ปริะเภทธุุริกิจ ป็ริะกัอบธุุริกิัจำให้บริิกัาริรัิบเหมาก่ัอสร้ิางและออกัแบบทางวิศวกัริริมในงานวางริะบบท่อและ
โริงงานขนาดใหญ่ในอุตสาหกัริริมปิ็โตริเคมี นำ�ามัน และก๊ัาซีธุริริมชั่าติ ริวมถ่ืงกัาริพัฒนา
โคริงกัาริและกัาริลงทุนด้านพลังงาน สาธุาริณูป็โภูค โริงไฟฟ้า และปิ็โตริเคมี

ท่�ตัั้�งสำานักงานใหุ้ญ่ 8 ซีอยสุขาภิูบาล 5 ซีอย 32 แขวงท่าแร้ิง เขตบางเขน กัรุิงเทพมหานคริ 10220

โทริศัพท์ :  0-2022-7777  โทริสาริ : 0-2022-7788

เว็บไซีต์ :  www.trc-con.com 

ทุนจดทะเบ่ยน 1,198,383,354.75 บาท

ทุนท่�ออกแลัะชื่ำาริะเต็ั้มม้ลัค่า 1,198,383,354.75 บาท

หุุ้�นสามัญ 9,587,146,838 หุ้น

ม้ลัค่าท่�ตั้ริาไวั�ต่ั้อหุุ้�น 0.125 บาท

เลัขานุการิบริิษััท โทริศัพท์ : 0-2022-7777 ต่อ 3207 โทริสาริ : 0-2022-7778

อีเมล์  : CoporateSecretary trc-con.com

 5 1 2 บุคคลัอ�างอิง

• นา ท บี นห ักัทรัิ ์ • สอบบั ชีั่

บริิษััท ศ้นย์รัิบ ากหุ้ลัักทรัิพย์ (ปริะเทศไทย) จำากัด บริิษััท สอบบัญช่ื่ธุริริมนิติั้ จำากัด

93 อาคาริตลาดหลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย 178 อาคาริธุริริมนิติ ชัั่�น 6-7 ซีอยป็ริะชั่าชืั่�น 20

ถืนนรัิชั่ดาภิูเษักั แขวงดินแดง เขตดินแดง ถืนนป็ริะชั่าชืั่�น แขวงบางซืี�อ เขตบางซืี�อ

กัรุิงเทพมหานคริ 10400 กัรุิงเทพมหานคริ 10800

โทริศัพท์ :  0-2009-9000 โทริศัพท์ : 0-2596-0500

โทริสาริ  : 0-2009-9992 โทริสาริ  : 0-2596-0560



บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น)74

 อม สำาคั อ�น

 อ ิ าททา กั หมา

 คดีหมายเลขดาท่ี  และหมายเลขแดงท่ี   ศาลปกครอง

เม่�อวัันที�	29	ธัุนวัาคม	2554	บริิษััทฯ	ได้ย่�นฟ้องหน่วัยงานรัิฐกัับพวักัริวัม	ต่อศาลปกัคริองกัลาง	ในข้อหาให้ชั่ำาริะเงินค่าเสีย
หายเป็นจำำานวันเงิน	27,502,024.46	บาท	พร้ิอมดอกัเบี�ยร้ิอยละ	7.5	ต่อปี	นับตั�งแต่วัันถัดจำากัวัันฟ้องเป็นต้นไป	จำนกัว่ัาจำะชั่ำาริะ
เสร็ิจำสิ�น	จำากักัาริกัริะทำาละเมดิของเจ้ำาพนักังานกัริณ์ใีช้ั่อำานาจำและพจิำาริณ์าโดยใช้ั่ดุลพินิจำออกัคำาสั�งไม่ชั่อบด้วัยกัฎหมาย	ริวัมทั�ง
มีคำาสั�งยึดหลักัปริะกัันจำำานวัน	20,000,000	บาท	

เม่�อวัันที�	 29	 ธัุนวัาคม	 2554	 บริิษััทฯ	 ได้ย่�นคำาฟ้องและคำาขอคุ้มคริองชัั่�วัคริาวัต่อศาลปกัคริองกัลาง	 โดยวัันที�	 
3	กุัมภาพันธ์ุ	2555	ศาลมีคำาสั�งให้ยกัคำาร้ิองขอคุ้มคริองชัั่�วัคริาวั

เม่�อวัันที�	20	พฤษัภาคม	2558	ศาลปกัคริองกัลางมีคำาพิพากัษัาว่ัา	ให้กัาริไฟฟ้าฝ่ึายผู้ลิตแห่งปริะเทศไทย	ค่นหลักัปริะกััน
กัาริย่�นคำาร้ิองและข้อเสนอขายไฟฟ้า	ค่อ	หนังส่อคำ�าปริะกัันของผู้้้ฟ้องคดีที�	2	ลงวัันที�	31	สิงหาคม	2550	จำำานวัน	20,000,000	
บาท	โดยมีเง่�อนไขให้บริิษััทฯ	และธุนาคาริร่ิวัมกัันหร่ิอแทนกัันรัิบผิู้ดชั่ดใช้ั่เงินจำำานวัน	10,000,000	บาท	พร้ิอมดอกัเบี�ย	7.5	ต่อ
ปีของต้นเงินจำำานวัน	10,000,000	บาท	นับถัดจำากัวัันฟ้อง	(วัันที�	28	ธัุนวัาคม	2554)	ไปจำนกัว่ัาจำะชั่ำาริะเสร็ิจำโดยให้ชั่ำาริะภายใน	
60	วััน	นับแต่วัันที�คดีถึงที�สุด	ส่วันอ่�นที�ผู้้้ฟ้องคดีฟ้องมาให้ยกัเสียทั�งสิ�น

เม่�อวัันที�	19	มิถุนายน	2558	กัาริไฟฟ้าฝ่ึายผู้ลิตแห่งปริะเทศไทยได้ย่�นอุทธุริณ์์คำาพิพากัษัาของศาลปกัคริองส้งสุด	เพ่�อให้
บริิษััทฯ	และธุนาคาริร่ิวัมกัันหร่ิอแทนกัันชั่ำาริะเงินจำำานวัน	20,304,109.58	บาท	พร้ิอมดอกัเบี�ยในอัตริาร้ิอยละ	7.5	ต่อปีของต้น
เงินจำำานวัน	20,000,000	บาท	นับแต่วัันถัดจำากัวัันฟ้องเป็นต้นไปจำนกัว่ัาจำะชั่ำาริะให้แก่ัหน่วัยงานรัิฐ	

เม่�อวัันที�	11	กัันยายน	2558	บริิษััทฯ	ได้ย่�นคำาร้ิองขอขยายริะยะเวัลาแก้ัอุทธุริณ์์ของกัาริไฟฟ้าฝ่ึายผู้ลิตแห่งปริะเทศไทย	
เน่�องจำากัเป็นคดีที�มีริายละเอียดที�มากั	จึำงต้องใช้ั่เวัลาในแก้ัอุทธุริณ์์มากัขึ�น

เม่�อวัันที�	16	ตุลาคม	2558	บริิษััทฯ	ได้ย่�นคำาแก้ัอุทธุริณ์์ต่อศาลปกัคริองส้งสุด
ต่อมาเม่�อวัันที�	30	ธัุนวัาคม	2564	ทางบริิษััทฯ	ได้วัางเงนิตามคำาพิพากัษัาของศาลปกัคริองกัลาง	พร้ิอมด้วัยดอกัเบี�ยร้ิอยละ	

7.5	ต่อปี	เป็นจำำานวันเงินริวัมทั�งสิ�น	17,506,164.38	บาท	เพ่�อให้ทางค่้กัริณี์มารัิบเงินจำำานวันดังกัล่าวัเพ่�อปิดคดี	และทางบริิษััทฯ	
จำะดำาเนินกัาริย่�นคำาร้ิองต่อศาลเพ่�อให้มีคำาสั�งต่อค่้กัริณี์ค่นหนังส่อคำ�าปริะกัันของธุนาคาริให้แก่ับริิษััทฯ

ขณ์ะนี�อย่้ริะหว่ัางศาลมีหนังส่อแจ้ำงไปยังกัาริไฟฟ้าฝ่ึายผู้ลิตแห่งปริะเทศไทย	ให้มารัิบเงินตามคำาพิพากัษัาที�บริิษััทฯ	ได้วัาง
ไว้ั	 ทั�งนี�	 คดียังอย่้ริะหว่ัางคำาพิพากัษัาศาลปกัคริองส้งสุด	 ซึี�งคดีนี�มีโอกัาสชั่นะหร่ิอแพ้คดีในอัตริาเท่ากััน	 ขึ�นอย่้กัับคำาพิพากัษัา
ของศาลปกัคริองส้งสุด

 คดีหมายเลขดาท่ี  ศาลจังหวัดระยอง

เม่�อวัันที�	5	กุัมภาพันธ์ุ	2561	บริิษััทเอกัชั่นได้ย่�นฟ้องบริิษััทฯ	ที�ศาลแพ่ง	โดยขอให้บริิษััทชั่ำาริะเงินค่าสินค้าที�ค้างชั่ำาริะเป็น
เงิน	23,527,522.32	บาท	พร้ิอมดอกัเบี�ยร้ิอยละ	7.5	ต่อปี	นับแต่วัันที�	6	 กุัมภาพันธ์ุ	2561	จำนกัว่ัาจำะชั่ำาริะเสร็ิจำสิ�น	โดยคริบ
กัำาหนดย่�นคำาให้กัาริในวัันที�	16	มีนาคม	2561

เม่�อวัันที�	14	มีนาคม	2561	บริิษััทฯ	ได้ย่�นคำาร้ิองขอขยายริะยะเวัลาย่�นคำาให้กัาริครัิ�งที�	1	โดยศาลอนุญาตให้ขยายริะยะ
เวัลาย่�นคำาให้กัาริไปจำนถึงวัันที�	10	เมษัายน	2561

เม่�อวัันที�	5	เมษัายน	2561	บริิษััทฯ	ได้ย่�นคำาร้ิองขอขยายริะยะเวัลาย่�นคำาให้กัาริครัิ�งที�	2	โดยศาลอนุญาตให้ขยายริะยะ
เวัลาย่�นคำาให้กัาริไปจำนถึงวัันที�	10	พฤษัภาคม	2561

เม่�อวัันที�	9	พฤษัภาคม	2561	บริิษััทฯ	ได้ย่�นคำาร้ิองขอขยายริะยะเวัลาย่�นคำาให้กัาริครัิ�งที�	3	โดยศาลอนุญาตให้ขยายริะยะ
เวัลาย่�นคำาให้กัาริไปจำนถึงวัันที�	16	พฤษัภาคม	2561

เม่�อวัันที�	 16	 พฤษัภาคม	 2561	 บริิษััทฯ	 ได้ย่�นคำาให้กัาริภายในริะยะเวัลา	 และศาลนัดไกัล่เกัลี�ยข้อพิพาทฯ	 ในวัันที�	 
22	มิถุนายน	2561

เม่�อวัันที�	 22	 มิถุนายน	2561	บริิษััทฯ	 ได้ย่�นคำาร้ิองขอเล่�อนนัดไกัล่เกัลี�ย	 โดยศาลอนุญาตกัำาหนดวัันนัดไกัล่เกัลี�ยไปเป็น
วัันที�	9	กัริกัฎาคม	2561
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เม่�อวัันที�	9	กัริกัฎาคม	2561	บริิษััทฯ	เอกัชั่นไม่มาศาล	ศาลจึำงกัำาหนดวัันนัดไกัล่เกัลี�ยอีกัครัิ�งในวัันที�	28	สิงหาคม	2561	
หากัไกัล่เกัลี�ย	ฯ	ไม่สำาเร็ิจำศาลจำะดำาเนินกัาริชีั่�สองสถานในวัันดังกัล่าวัหร่ิอในวัันอ่�นใดแล้วัแต่ศาลเห็นสมควัริ

เม่�อวัันที�	 28	 สิงหาคม	 2561	 ค่้ควัามทั�งสองฝึ่ายนัดไกัล่เกัลี�ยแต่ไม่สามาริถไกัล่เกัลี�ยได้	 ศาลจึำงนัดชีั่�สองสถานในวัันที�	 1	
ตุลาคม	2561

เม่�อวัันที�	1	ตุลาคม	2561	ศาลนัดชีั่�สองสถานกัำาหนดปริะเด็นข้อพิพาท	และกัำาหนดวัันนัดส่บพยานค่้ควัามทั�งสองฝ่ึาย	ใน
วัันที�	5,	6	และ	7	มีนาคม	2562

เม่�อวัันที�	5	ตุลาคม	2561	บริิษััทฯ	ได้ย่�นคำาร้ิองขอคัดค้านและโต้แย้งคำาสั�งศาลในกัาริกัำาหนดปริะเด็นข้อพิพาท	เน่�องจำากั
บริิษััทเห็นว่ัามีปริะเด็นข้อพิพาทที�น่าจำะต้องกัำาหนดเพิ�มเติมอีกั

เม่�อวัันที�	5,	6	และ	7	มีนาคม	2562	ค่้ควัามทั�งสองฝ่ึายได้ดำาเนินกัาริส่บพยานของแต่ละฝ่ึาย	แต่ส่บพยานฝ่ึายบริิษััทฯ	ไม่
แล้วัเสร็ิจำ	ศาลจึำงมีคำาสั�งนัดส่บพยานเพิ�มเติมในวัันที�	26	เมษัายน	2562

เม่�อวัันที�	26	เมษัายน	2562	บริิษััทฯ	ดำาเนินกัาริส่บพยาน	แต่ดำาเนินกัาริไม่แล้วัเสร็ิจำ	ศาลจึำงมีคำาสั�งนัดส่บพยานเพิ�มเติม
ในวัันที�	29	พฤษัภาคม	2562

เม่�อวัันที�	29	พฤษัภาคม	2562	บริิษััทฯ	ดำาเนินกัาริส่บพยาน	แต่ดำาเนินกัาริไม่แล้วัเสร็ิจำ	ศาลจึำงมีคำาสั�งนัดส่บพยานเพิ�มเติม
ในวัันที�	12	กัริกัฎาคม	2562

เม่�อวัันที�	12	กัริกัฎาคม	2562	บริิษััทฯ	ดำาเนินกัาริส่บพยานแล้วัเสร็ิจำ	ค่้ควัามทั�งสองฝ่ึายแถลงหมดพยาน	ศาลจึำงมีคำาสั�งให้
จัำดทำาคำาแถลงปิดคดีนำาส่งต่อศาลภายในวัันที�	15	สิงหาคม	2562

เม่�อวัันที�	9	ตุลาคม	2562	ศาลมีคำาพิพากัษัาให้บริิษััทฯ	ชั่ำาริะเงินค่าสินค้าที�ค้างชั่ำาริะเป็นเงิน	23,527,522.32	บาท	พร้ิอม
ดอกัเบี�ยร้ิอยละ	7.5	ต่อปี	นับแต่วัันที�	6	กุัมภาพันธ์ุ	2561	จำนกัว่ัาจำะชั่ำาริะเสร็ิจำสิ�น

เม่�อวัันที�	5	พฤศจิำกัายน	2562	บริิษััทฯ	ได้ย่�นคำาร้ิองขยายริะยะเวัลาย่�นอุทธุริณ์์ครัิ�งที�	1	ศาลมีคำาสั�งอนุญาตให้ขยายริะยะ
เวัลาอุทธุริณ์์จำนถึงวัันที�	9	ธัุนวัาคม	2562

เม่�อวัันที�	23	ธัุนวัาคม	2563	บริิษััทฯ	ได้ย่�นคำาร้ิองขยายริะยะเวัลาย่�นอุทธุริณ์์ครัิ�งที�	2	ศาลมีคำาสั�งอนุญาตให้ขยายริะยะ
เวัลาอุทธุริณ์์จำนถึงวัันที�	8	มกัริาคม	2563

เม่�อวัันที�	8	มกัริาคม	2563	บริิษััทฯ	ได้ย่�นคำาร้ิองขยายริะยะเวัลาย่�นอุทธุริณ์์ครัิ�งที�	3	ศาลมีคำาสั�งอนุญาตให้ขยายริะยะเวัลา
อุทธุริณ์์จำนถึงวัันที�	7	กุัมภาพันธ์ุ	2563

เม่�อวัันที�	7	กุัมภาพันธ์ุ	2563	บริิษััทฯ	ได้ดำาเนินกัาริย่�นอุทธุริณ์์และคำาร้ิองขอทุเลากัาริบังคับคดีภายในกัำาหนดริะยะเวัลา
เม่�อวัันที�	30	มิถุนายน	2563	บริิษััทฯ	ได้ย่�นคำาร้ิองขอให้งดกัาริบังคับคดี	ศาลมีคำาสั�งอนุญาตให้งดกัาริบังคับคดีไว้ัริะหว่ัาง

ริอคำาสั�งศาลอุทธุริณ์์ภาค	2	เร่ิ�องทุเลากัาริบังคับคดี
เม่�อวัันที�	 15	 ตุลาคม	 2563	 ศาลอุทธุริณ์์ภาค	 2	 ได้มีคำาสั�งรัิบคำาร้ิองแก้ัไขอุทธุริณ์์และมีคำาสั�งอนุญาตให้บริิษััทฯ	 ทุเลา

กัาริบังคับคดีได้	 หากับริิษััทฯ	 สามาริถนำาเงินตามคำาพิพากัษัาศาลชัั่�นต้นและดอกัเบี�ยมาวัางศาลเต็มจำำานวัน	 ภายในวัันที�	 
17	พฤศจิำกัายน	2563	โดยศาลอุทธุริณ์์ภาค	2	นัดฟังคำาพิพากัษัาคดีนี�ในวัันที�	9	ธัุนวัาคม	2563

บริิษััทฯ	ได้วัางหลกััปริะกัันตามคำาพิพากัษัาศาลชัั่�นตน้และดอกัเบี�ยตอ่ศาลเตม็จำำานวัน	เพ่�อปริะกัอบกัาริขอทเุลากัาริบงัคบั
คดี	และศาลอทุธุริณ์์ภาค	2	ได้เล่�อนวัันฟงัคำาพิพากัษัาออกัไปอยา่งไมมี่กัำาหนด	เน่�องจำากัศาลอทุธุริณ์์ภาค	2	ยังจัำดทำาคำาพิพากัษัา
ไม่แล้วัเสร็ิจำ

เม่�อวัันที�	4	กุัมภาพันธ์ุ	2564	ค่้ควัามทั�งสองฝ่ึายได้ร่ิวัมกัันทำาบันทึกัข้อตกัลงเพ่�อชั่ำาริะหนี�ตามคำาพิพากัษัา	ณ์	สถานที�ตั�ง
สำานักังานของบริิษััทฯ	โดยบริิษััทตกัลงชั่ำาริะเงินให้แก่ับริิษััทเอกัชั่น	และบริิษััทเอกัชั่นตกัลงรัิบเงินจำำานวัน	18,000,000	บาท	ซึี�ง
บริิษััทเอกัชั่นตกัลงวัา่จำะไมติ่ดใจำเรีิยกัริอ้งจำำานวันเงนิหร่ิอทรัิพย์สินอ่�นใดจำากับริิษััทฯ	อกีั	ไม่ว่ัาทางแพง่หร่ิอทางอาญา	ริวัมถงึสละ
สิทธิุเรีิยกัร้ิองใด	ๆ 	ตามกัฎหมายในฐานะเจ้ำาหนี�ตามคำาพิพากัษัาจำากับริิษััทฯ	อีกั	และค่้ควัามทั�งสองฝ่ึายตกัลงถอนอุทธุริณ์์คดีนี�

เม่�อวัันที�	11	กุัมภาพันธ์ุ	2564	บริิษััทฯ	ได้ส่งมอบเช็ั่ค	จำำานวัน	18,000,000	บาท	ให้แก่ับริิษััทเอกัชั่น	ณ์	ศาลจัำงหวััดริะยอง	
และในวัันเดียวักัันบริิษััทได้ย่�นคำาร้ิองขอถอนอุทธุริณ์์	และขอรัิบหลักัปริะกัันกัาริทุเลาบังคับคดีค่น

เม่�อวัันที�	 2	 มีนาคม	 2564	ศาลอุทธุริณ์์มีคำาสั�งอนุญาตให้บริิษััทฯ	ถอนอุทธุริณ์์	 จำำาหน่ายคดีออกัจำากัสาริบบควัาม	และ
ค่นค่าขึ�นศาลให้บริิษััทฯ	จำำานวัน	150,000	บาท	และค่นค่าขึ�นศาลในส่วันฟ้องแย้งจำำานวัน	150,000	บาท	ค่าฤชั่าธุริริมเนียมอ่�น
นอกัจำากัที�สั�งค่นให้เป็นพับ

เม่�อวัันที�	23	มีนาคม	2564	ศาลชัั่�นต้นมีคำาสั�งค่นหลักัปริะกัันในชัั่�นอุทธุริณ์์ให้แก่ับริิษััทฯ	และถ่อว่ัาคดีควัามนี�สิ�นสุด
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 คดีหมายเลขดาท่ี พ  และหมายเลขแดงท่ี พ  ศาลแพงรัชดา
เม่�อวัันที�	 1	 สิงหาคม	2562	บริิษััทย่อยได้ย่�นฟ้องหน่วัยงานรัิฐสองแห่ง	 ต่อศาลแพ่งรัิชั่ดา	 ให้ชั่ำาริะค่างานเพิ�ม	 ค่าใช้ั่จ่ำาย	

และค่าเสียหายเน่�องจำากักัาริผิู้ดสัญญา	 เป็นจำำานวันเงิน	 28,611,071.51	 บาท	 พร้ิอมดอกัเบี�ยร้ิอยละ	 7.5	 ต่อปี	 ของต้นเงิน	
26,770,593.23	บาท	นับถัดจำากัวัันฟ้องเป็นต้นไป	จำนกัว่ัาจำะชั่ำาริะเสร็ิจำสิ�นโดยศาลกัำาหนดนัดวัันส่บพยานโจำทก์ัหร่ิอวัันกัำาหนด
ชีั่�สองสถานในวัันที�	21	ตุลาคม	2562

เม่�อวัันที�	 6	 กัันยายน	 2562	 กัริะทริวังกัาริคลังย่�นคำาร้ิองขอขยายริะยะเวัลาย่�นคำาให้กัาริออกัไปอีกั	 30	 วััน	 ศาลมีคำาสั�ง
อนุญาตขยายริะยะเวัลาย่�นคำาให้กัาริจำนถึงวัันที�	15	ตุลาคม	2562

เม่�อวัันที�	9	ตุลาคม	2562	กัริะทริวังกัาริคลังย่�นคำาร้ิองขอขยายริะยะเวัลาย่�นคำาให้กัาริครัิ�งที�	2	เพ่�อขยายริะยะเวัลาย่�นคำา
ให้กัาริออกัไปอีกั	30	วััน	ศาลมีคำาสั�งอนุญาตขยายริะยะเวัลาย่�นคำาให้กัาริจำนถึงวัันที�	15	พฤศจิำกัายน	2562	และกัาริยาส้บแห่ง
ปริะเทศไทยได้ย่�นคำาร้ิองขอขยายริะยะเวัลาย่�นคำาให้กัาริเช่ั่นกััน	โดยศาลมีคำาสั�งอนุญาตขยายริะยะเวัลาย่�นคำาให้กัาริจำนถึงวัันที�	
20	พฤศจิำกัายน	2562

เม่�อวัันที�	 21	 ตุลาคม	 2562	 ศาลมีคำาสั�งเล่�อนวัันนัดสิบพยานโจำทก์ัหร่ิอวัันกัำาหนดชีั่�สองสถานออกัไป	 โดยกัำาหนดวัันนัด
ใหม่เป็นวัันที�	25	พฤศจิำกัายน	2562

ต่อมาเม่�อวัันที�	25	พฤศจำกิัายน	2562	เป็นวัันนดัชีั่�สองสถานหร่ิอส่บพยานโจำทก์ั	แต่เน่�องจำากับริิษััทยอ่ยเพิ�งไดรั้ิบคำาให้กัาริ
จำากัค่้กัริณี์ไม่กีั�วัันที�ผู่้านมา	ปริะกัอบกัับคดีนี�มีปริะเด็นต่อส้้ค่อนข้างยุ่งยากั	ดังนั�นเพ่�อให้โอกัาสบริิษััทย่อยได้ส้้คดีอย่างเต็มที�และ
เพ่�อปริะโยชั่น์แห่งควัามยุติธุริริม	 บริิษััทย่อยจึำงได้ขอเล่�อนนัดชีั่�สองสถาน	 โดยศาลได้อนุญาต	 จึำงมีคำาสั�งเล่�อนวัันกัำาหนดชีั่�สอง
สถานออกัไปเพ่�อให้บริิษััทย่อยได้ตริวัจำสอบคำาให้กัาริของค่้กัริณ์ีและจำัดเตริียมพยานบุคคลและพยานเอกัสาริปริะกัอบกัาริส้้คดี	
โดยกัำาหนดวัันนัดใหม่เป็นวัันที�	30	มกัริาคม	2563

เม่�อวัันที�	30	มกัริาคม	2563	ศาลและค่้ควัามทั�งสองฝ่ึายดำาเนินกัาริกัำาหนดปริะเด็นข้อพิพาทและกัำาหนดวัันส่บพยานทั�ง
สองฝ่ึาย

เม่�อวัันที�	14	และ	15	กัริกัฎาคม		2563	เป็นวัันส่บพยานบริิษััทย่อย	โดยบริิษััทย่อยได้นำาพยานเข้าเบิกัควัามจำำานวัน	4	ปากั
เม่�อวัันที�	16	และ	17	กัริกัฎาคม	2563	เป็นวัันนัดส่บพยานค่้กัริณี์	โดยค่้กัริณี์ได้นำาพยานเข้าเบิกัควัามจำำานวัน	4	ปากั
เม่�อวัันที�	25	กัันยายน	2563	ศาลมีคำาพิพากัษัา	ดังนี�	
ให้กัาริยาส้บแห่งปริะเทศไทยชั่ดใช้ั่เงินจำำานวัน	 4,401,389.50	 บาท	 พร้ิอมดอกัเบี�ยร้ิอยละ	 7.5	 ต่อปี	 ของต้นเงินนับถัด

จำากัวัันฟ้อง	(1	สิงหาคม	2562)	และใช้ั่ค่าฤชั่าธุริริมเนียมแทนบริิษััทย่อย	โดยกัำาหนดค่าทนายควัาม	50,000	บาท	ส่วันค่าฤชั่า
ธุริริมเนียมให้กัาริยาส้บแห่งปริะเทศไทย	ใช้ั่แทนเฉีพาะเท่าที�บริิษััทย่อยชั่นะคดี

ยกัฟ้องบริิษััทย่อยในส่วันที�เรีิยกัร้ิองให้หน่วัยงานรัิฐหนึ�งชั่ำาริะค่าเสียหาย	 และค่าฤชั่าธุริริมเนียมริะหว่ัางบริิษััทย่อยและ
กัริะทริวังกัาริคลัง	ให้เป็นพับ

ต่อมาเม่�อวัันที�	 20	 ตุลาคม	 2563	 บริิษััทย่อยได้ย่�นขยายริะยะเวัลาอุทธุริณ์์คดีเน่�องจำากัศาลแพ่งยังจัำดทำาคำาพิพากัษัา
ไม่แล้วัเสร็ิจำ	

เม่�อวัันที�	23	พฤศจำกิัายน	2563	กัาริยาส้บแห่งปริะเทศไทยไดย่้�นอุทธุริณ์์คดต่ีอศาลอทุธุริณ์์	เพ่�อคัดค้านคำาพิพากัษัาศาลชัั่�น
ต้น	โดยให้พิพากัษัายกัฟ้องบริิษััทย่อย	และให้บริิษััทย่อยชั่ดใช้ั่ค่าฤชั่าธุริริมเนียมและค่าทนายควัามแทนกัาริยาส้บแห่งปริะเทศไทย	
ทั�งนี�	ในวัันเดียวักััน	บริิษััทย่อยได้ย่�นขยายริะยะเวัลาอุทธุริณ์์คดีเพ่�อจัำดเตรีิยมเอกัสาริเพิ�มเติม

เม่�อวัันที�	 22	 มกัริาคม	 2564	 บริิษััทย่อยได้ย่�นอุทธุริณ์์คดีต่อศาลอุทธุริณ์์	 เพ่�อให้กัาริยาส้บแห่งปริะเทศไทยชั่ำาริะเงินให้
บริิษััทเพิ�มอีกัเป็นจำำานวันเงิน	20,131,728.04	บาท	ด้วัย

เม่�อวัันที�	28	กัันยายน	2564	ศาลได้นัดให้ค่้ควัามฟังคำาพิพากัษัาและหร่ิอคำาสั�งศาลอุทธุริณ์์	ในวัันที�	30	พฤศจิำกัายน	2564	
ต่อมาเม่�อวัันที�	11	พฤศจิำกัายน	2564	ศาลอุทธุริณ์์ได้มีคำาพิพากัษัาให้ยกัฟ้องบริิษััทย่อยสำาหรัิบส่วันที�เรีิยกัร้ิองกัาริยาส้บ

แห่งปริะเทศไทย	และส่วันค่าฤชั่าธุริริมเนียมทั�งศาลชัั่�นต้นและศาลอุทธุริณ์์ริะหว่ัางบริิษััทย่อยและกัาริยาส้บแห่งปริะเทศไทย	ให้
เป็นพับ	นอกัเหน่อจำากันี�เป็นไปตามคำาพิพากัษัาศาลชัั่�นต้น

เม่�อวัันที�	 10	มกัริาคม	2565	บริิษััทย่อยได้ย่�นคำาร้ิองขอขยายริะยะเวัลาฎีกัา	 เน่�องจำากับริิษััทฯ	 ยังไม่เห็นพ้องด้วัยกัับคำา
พิพากัษัาของศาลอุทธุริณ์์	แต่ด้วัยสถานกัาริณ์์กัาริแพร่ิริะบาดของโริคติดเช่ั่�อไวัรัิสโคโรินา	2019	(COVID-19)	จึำงไม่สามาริถจัำดทำา
คำาฎีกัาได้ภายในริะยะเวัลาที�กัำาหนด	และในวัันเดียวักัันนั�นศาลมีคำาสั�งอนุญาตให้ขยายริะยะเวัลาฎีกัาถึงวัันที�	14	กุัมภาพันธ์ุ	2565

ขณ์ะนี�คดีอย่้ริะหว่ัางกัาริจัำดทำาฎีกัาเพ่�อย่�นต่อศาลฎีกัาให้พิจำาริณ์าคดีนี�	ซึี�งคดีนี�ผู้้้บริิหาริเห็นว่ัามีโอกัาสแพ้ชั่นะคดีในอัตริา
เท่ากััน	ขึ�นอย่้กัับคำาพิพากัษัาของศาลฎีกัา
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 คดีพิพาทหมายเลขดาท่ี 

เม่�อวัันที�	25	กุัมภาพันธ์ุ	2564	บริิษััทย่อยได้ย่�นคำาเสนอข้อพิพาทฟ้องบริิษััทปริะกัันภัยเป็นคดีต่อสำานักังานคณ์ะกัริริมกัาริ
กัำากัับและส่งเสริิมกัาริปริะกัอบธุุริกิัจำปริะกัันภัย	เน่�องจำากับริิษััทปริะกัันภัยผิู้ดสัญญาปริะกัันวิันาศภัย	โดยเรีิยกัร้ิองเงินเป็นจำำานวัน	
61,438,270.64	บาท

เม่�อวัันที�	13	พฤษัภาคม	2564	บริิษััทปริะกัันภัยได้ย่�นคำาคัดค้าน

เม่�อวัันที�	 21	 ธัุนวัาคม	 2564	 กัำาหนดนัดแต่งตั�งปริะธุานคณ์ะอนุญาโตตุลากัาริผู่้านริะบบ	MS	 team	 โดย	 คปภ.แต่งตั�ง
อนุญาโตตุลากัาริเพ่�อพิจำาริณ์าชีั่�ขาดข้อพิพาทในเร่ิ�องนี�จำำานวัน	3	 ท่านเป็นที�เรีิยบร้ิอยแล้วั	และมีกัำาหนดพิจำาริณ์านัดแริกัในวััน
ที�	24	กุัมภาพันธ์ุ	2565	เวัลา	10.00	นาฬิกัา

	 คดีอย่้ริะหว่ัางกัาริกัำาหนดปริะเด็นข้อพิพาทและส่บพยาน

 คดีพิพาทหมายเลขดาท่ี 

เม่�อวัันที�	 30	 กัริกัฎาคม	 2564	 บริิษััทฯ	 ได้ย่�นคำาเสนอข้อพิพาทฟ้องบริิษััทเอกัชั่นเป็นคดีต่อสถาบันอนุญาโตตุลากัาริ	
เน่�องจำากับริิษััทเอกัชั่นผิู้ดสัญญา	พร้ิอมเรีิยกัค่าเสียหายเป็นจำำานวันเงิน	121,183,444.65	บาท

เม่�อวัันที�	16	กัันยายน	2564	บริิษััทเอกัชั่นย่�นคำาคัดค้านและข้อเรีิยกัร้ิองแย้ง

เม่�อวัันที�	29	กัันยายน	2564	บริิษััทฯ	ได้ย่�นคำาร้ิองขอขยายริะยะเวัลาย่�นคำาแก้ัข้อเรีิยกัร้ิองแย้ง	ซึี�งสถาบันอนุญาโตตุลากัาริ
อนุญาตให้ขยายริะยะเวัลาย่�นคำาแก้ัข้อเรีิยกัร้ิองแย้ง	จำนถึงวัันที�	31	ตุลาคม	2564

เม่�อวัันที�	30	พฤศจิำกัายน	2564	บริิษััทฯ	ได้ย่�นคำาแก้ัข้อเรีิยกัร้ิองแย้ง

เม่�อวัันที�	22	ธัุนวัาคม	2564	นัดพร้ิอมเพ่�อกัำาหนดปริะเด็นข้อพิพาท	โดยในนัดดังกัล่าวั	คณ์ะอนุญาโตตุลากัาริพิจำาริณ์า
คำาร้ิองคัดค้านกัาริแต่งปริะธุานคณ์ะอนุญาโตตุลากัาริ	และมีคำาสั�งยกัคำาร้ิองของบริิษััทฯ	แจ้ำงบริิษััทเอกัชั่นและบริิษััทฯ	ทริาบและ
ดำาเนินกัริะบวันพิจำาริณ์าในวัันที�	14	กุัมภาพันธ์ุ	2565	เวัลา	13.30	นาฬิกัา

เม่�อวัันที�	14	กุัมภาพันธ์ุ	2565	คณ์ะอนุญาโตตุลากัาริได้มีคำาสั�งเล่�อนนัดกัำาหนดปริะเด็นข้อพิพาทไปเป็นวัันที�	1	มีนาคม	
2565	เน่�องจำากับริิษััทเอกัชั่นเพิ�งได้รัิบคำาร้ิองจำากับริิษััทฯ		จึำงไม่สามาริถทำาคำาแถลงคัดค้านได้ทันเวัลา

คดีนี�อย่้ริะหว่ัางกัาริกัำาหนดปริะเด็นข้อพิพาทและส่บพยาน
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บริิษััทฯ ได้้ตริะหนัักและให้ความสำำาคัญต่อริะบบการิ
บริิหาริจััด้การิท่�ม่ปริะสิำทธิิภาพ โปริง่ใสำ และสำามาริถตริวจัสำอบ
ได้้ ซ่ึ่�งจัะทำาใหเ้กดิ้ความเช่ื่�อมั�นักับทกุฝ่่ายท่�เก่�ยวข้้องและสำง่ผล
ให้ธุิริกิจัม่ความเติบโตอย่างยั�งย่นั ภายใตก้าริด้ำาเนิันังานัอย่าง
ม่จัริริยาบริริณและเป็นัไปตามกฎหมายท่�เก่�ยวข้้อง บริิษััทฯ
จ่ังได้้กำาหนัด้นัโยบายการิกำากับดู้แลกิจัการิท่�ด่้ เพ่�อยกริะดั้บ
การิด้ำาเนิันัการิท่�ม่อยู่แล้ว ให้ม่ความเป็นัริะบบมาตริฐานัท่�
ชัื่ด้เจันั และกริะจัายการิปฏิิบัติไปสู่ำพนัักงานัข้องบริิษััททุก
ริะดั้บชัื่�นั อันัเป็นัการิเสำริิมสำร้ิางให้เกิด้วัฒนัธิริริมการิกำากับ
ดู้แลกิจัการิอย่างแท้จัริิง โด้ยม่นัโยบายหร่ิอการิด้ำาเนิันัการิท่�
รัิกษัาสิำทธิิขั้�นัพ่�นัฐานัท่�ผู้ถ่อหุ้นัพ่งได้้รัิบอย่างเป็นัธิริริมตาม
ท่�กฎหมายกำาหนัด้หร่ิอมากกว่านัั�นั เพ่�อให้เกิด้ผลปริะโยชื่น์ั
สูำงสุำด้ต่อบริิษััท ผู้ถ่อหุ้นั และผู้ม่สำ่วนัได้้ส่ำวนัเส่ำยในัริะยะยาว
และอย่างยั�งย่นั ภายใต้กริอบกฎหมายริะเบ่ยบปฏิิบัติด้้วย
ความม่จัริิยธิริริม ความยุติธิริริมและความเสำมอภาค และจััด้
ทำาคู่ม่อการิกำากับดู้แลกิจัการิท่�ด่้ จัริิยธิริริมและจัริริยาบริริณ
ในัการิด้ำาเนิันัธุิริกิจั และนัโยบายในัการิต่อต้านัการิทุจัริิตและ
คอร์ิรัิปชัื่นัให้กริริมการิ ผู้บริิหาริ และพนัักงานัใช้ื่เป็นัแนัวทาง
ปฏิิบัติโด้ยเปดิ้เผยในัเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ หัวข้้อ “การิพัฒนัาท่�
ยั�งย่นั/นัโยบายการิกำากับดู้แลกิจัการิ” และผนัวกเป็นัเอกสำาริ
ส่ำวนัหน่ั�งข้องข้้อบังคับในัการิทำางานัให้กับพนัักงานัทุกคนั และ
ทบทวนัความเหมาะสำมข้องการิปฏิิบัติข้องบริิษััทฯ ตามหลัก
การิกำากับดู้แลกิจัการิท่�ด่้สำำาหรัิบบริิษััทจัด้ทะเบ่ยนัปี 2560 
(Corporate Governance Code: CG Code) ท่�ปริะกาศโด้ย
สำำานัักงานัคณะกริริมการิกำากับหลกัทริพัยแ์ละตลาด้หลกัทริพัย์ 
ซ่ึ่�งบริิษััทฯ จัะด้ำาเนันิัการิปฏิิบัติในัสำว่นัท่�ยังไมเ่ปน็ัไปตามหลกั 
CG Code ภายในักริอบเวลาท่�เหมาะสำม เพ่�อให้บริิษััทฯ ม่การิ
ปฏิิบัติหลัก CG Code อย่างคริบถ้วนั

บริิษััทฯ มุ่งมั�นัท่�จัะด้แูลใหม่้การิปฏิิบัติตามนัโยบายและ
แนัวปฏิิบัติอย่างเคริ่งครัิด้ และพัฒนัาการิกำากับดู้แลกิจัการิ
ท่�ด่้ข้องบริิษััทฯ อย่างต่อเนั่�อง อันัเป็นัผลให้ในัริอบปี 2564 
บริิษััทฯ ได้้รัิบการิปริะเมินัตามหลักการิกำากับดู้แลกิจัการิท่�ด่้ 
ได้้คะแนันัริะดั้บ “ด่้เลิศ” (Excellent) จัากผลสำำาริวจัการิกำากับ
ดู้แลกจิัการิบริิษััทจัด้ทะเบ่ยนัไทยปริะจัำาปี 2564 (CGR 2021) 
จัากสำถาบันักริริมการิบริิษััทไทย (IOD)

น ย าย าร ำา จำ าร

ารป า าร ำา จำ าร

 ง น

บริิษััทฯ ให้ความสำำาคัญในัการิให้สิำทธิิขั้�นัพ่�นัฐานัต่อ
ผู้ถ่อหุ้นั เช่ื่นั การิเข้้าร่ิวมปริะชุื่มและออกเส่ำยงลงคะแนันัในัท่�
ปริะชุื่มผู้ถ่อหุ้นั การิได้้รัิบส่ำวนัแบ่งในัผลกำาไริ เงินัปันัผลอย่าง
เท่าเท่ยมกันั การิได้้รัิบข้้อมูลข่้าวสำาริท่�เพ่ยงพอ การิเปิด้โอกาสำ
ล่วงหนั้าในัการิเสำนัอวาริะการิปริะชืุ่มและการิเสำนัอช่ื่�อบุคคล
เพ่�อรัิบการิเล่อกตั�งเป็นักริริมการิบริิษััทก่อนัการิปริะชุื่มผู้ถ่อ
หุ้นั การิเปิด้โอกาสำให้ผู้ถ่อหุ้นัซัึ่กถามและแสำด้งความเห็นัในั
ท่�ปริะชุื่มอย่างเป็นัอิสำริะ และยังสำนัับสำนุันัให้กริริมการิบริิษััท
ทุกคนั ผู้บริิหาริ ริวมทั�งผู้สำอบบัญช่ื่เข้้าร่ิวมปริะชุื่มผู้ถ่อหุ้นั
อย่างพร้ิอมเพร่ิยงกันั 

1.1) กำาหนัด้การิจััด้ปริะชุื่มผู้ถ่อหุ้นั
  ในัปี 2564 บริิษััทฯ ได้้จััด้การิปริะชุื่มสำามัญ

ผู้ถ่อหุ้นัปริะจัำาปี 2564 ในัวันัท่� 14 พฤษัภาคม 2564 
โด้ยเป็นัการิปริะชุื่มผ่านัส่ำ�ออิเล็กทริอนิักส์ำ (E - AGM) 
โด้ยถ่ายทอด้สำด้จัากท่�ทำาการิบริิษััทฯ ห้องปริะชืุ่ม
มัลติฟัังก์ชัื่�นั ชัื่�นั 2 เลข้ท่� 8 ซึ่อยสุำข้าภิบาล 5 ซึ่อย 32 
แข้วงท่าแร้ิง เข้ตบางเข้นั กรุิงเทพมหานัคริ

1.2) การิแจ้ังเชิื่ญปริะชุื่มล่วงหน้ัา
  บริิษััทฯ เผยแพร่ิมติท่�ปริะชุื่มคณะกริริมการิบริิษััท 

ครัิ�งท่� 4/2564 เม่�อวันัท่� 16 ม่นัาคม 2564 เร่ิ�อง
กำาหนัด้วันัปริะชุื่มผู้ถ่อหุ้นัท่�ม่สิำทธิิเข้้าร่ิวมการิปริะชุื่ม
สำามัญผู้ถ่อหุ้นัปริะจัำาปี 2564 ให้ผู้ถ่อหุ้นัทริาบผ่านั
ริะบบการิเปิด้เผยข้้อมูลข้องตลาด้หลักทรัิพย์แห่ง
ปริะเทศไทยภายหลังจัากท่�คณะกริริมการิได้้ลงมติ

  ก่อนัการิปริะชุื่มสำามัญผู้ถ่อหุ้นัปริะจัำาปี 2564 
บริิษััทฯ ได้้เปิด้โอกาสำให้ผู้ถ่อหุ้นัม่ส่ำวนัริวมในัการิ
กำากับดู้แลบริิษััทและการิคัด้สำริริบุคคลท่�ม่คุณสำมบัติ
เหมาะสำมและปฏิิบัติหนั้าท่�ได้้อย่างม่ปริะสำิทธิิภาพ 
โด้ยเปิด้โอกาสำให้ผู้ถ่อหุ้นัเสำนัอวาริะการิปริะชุื่ม
หร่ิอเสำนัอช่ื่�อบุคคลท่�ม่ความสำามาริถในัการิเข้้า
ด้ำาริงตำาแหน่ังกริริมการิบริิษััท ตั�งแต่เด่้อนัวันัท่� 
30 กันัยายนั – 31 ธัินัวาคม 2563 ทั�งน่ั�บริิษััทฯได้้
เปิด้เผยหลักเกณฑ์์และขั้�นัตอนัในัการิพิจัาริณาไว้บนั
เว็ปไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ
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  บริิษััทฯ เผยแพริ่ ข้้อมูลหนัังส่ำอเชิื่ญปริะชืุ่ม
สำามัญผู้ถ่อหุ้นั ปริะจัำาปี 2564 ซ่ึ่�งจััด้ทำาทั�งภาษัา
ไทยและภาษัาอังกฤษั พร้ิอมเอกสำาริปริะกอบผ่านั
ทางเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ และได้้แจ้ังให้นัักลงทุนัและ
ผู้ถ่อหุ้นัรัิบทริาบโด้ยผ่านัริะบบการิเปิด้เผยข้้อมูลข้อง
ตลาด้หลักทรัิพย์แห่งปริะเทศไทย สำำาหรัิบการิปริะชุื่ม 
เม่�อวันัท่� 29 ม่นัาคม 2564 (ล่วงหน้ัามากกว่า 30 วันั
ก่อนัการิปริะชื่มุ) สำำาหรัิบหนัังส่ำอเชิื่ญปริะชื่มุสำามญัผู้
ถ่อหุ้นั ส่ำงออกวันัท่� 13 เมษัายนั 2564 และได้้ทำาการิ
ปริะกาศลงในัหนัังส่ำอพิมพ์ริายวันัติด้ต่อกันั 3 วันั 
ก่อนัการิปริะชุื่ม (วันัท่� 19 -21 เมษัายนั 2564) เพ่�อ
บอกกล่าวการิเร่ิยกปริะชุื่มสำามัญผู้ถ่อหุ้นัเป็นัการิ
ล่วงหนั้าท่�เพ่ยงพอสำำาหริับผู้ถ่อหุ้นัในัการิเตร่ิยมตัว
เข้้าร่ิวมปริะชุื่มสำามัญผู้ถ่อหุ้นั

1.3) การิด้ำาเนิันัการิปริะชุื่มผู้ถ่อหุ้นั

  ก่อนัเริิ�มการิปริะชุื่ม ปริะธิานัท่�ปริะชุื่มได้้แนัะนัำา
กริริมการิ ท่�ปร่ิกษัากฎหมายและผู้สำอบบัญช่ื่ต่อท่�
ปริะชืุ่ม ท่�ปร่ิกษัากฎหมายได้้แจ้ังวิธ่ิปฏิิบัติในัการิ
ปริะชุื่ม วิธ่ิการิออกเส่ำยงลงคะแนันั และคะแนันั
เส่ำยงท่�ต้องการิในัแต่ละวาริะ การิด้ำาเนิันัการิปริะชุื่ม
ผู้ถ่อหุ้นัเป็นัไปตามลำาดั้บวาริะในัหนัังส่ำอเชิื่ญปริะชุื่ม 
โด้ยไม่ม่การิเพิ�มเติมวาริะอ่�นัๆ ท่�ไม่ได้้ริะบุในัหนัังส่ำอ
เชิื่ญปริะชืุ่ม สำำาหรัิบวาริะค่าตอบแทนักริริมการิได้้
ม่การินัำาเสำนัอนัโยบายค่าตอบแทนัและวิธ่ิการิในั
การิกำาหนัด้ค่าตอบแทนักริริมการิต่อผู้ถ่อหุ้นั โด้ย
แยกเป็นัค่าตอบแทนัต่อคณะกริริมการิ และคณะ
กริริมการิชุื่ด้ย่อย และได้้เปิด้โอกาสำให้ผู้ถ่อหุ้นัใช้ื่
สิำทธิิในัการิออกเส่ำยงเล่อกตั�งกริริมการิเป็นัริายบุคคล
เพ่�อให้ผู้ถ่อหุ้นัม่สิำทธิิท่�จัะเล่อกกริริมการิท่�เห็นัว่า
ม่คุณสำมบัติเหมาะสำม โด้ยได้้ให้ผู้ถ่อหุ้นัลงคะแนันั
เส่ำยงในับัตริลงคะแนันัสำำาหรัิบวาริะเล่อกตั�งกริริมการิ
เพ่�อเก็บเป็นัหลักฐานั ส่ำวนัวาริะอ่�นัได้้ข้อให้ใช้ื่บัตริลง
คะแนันักริณ่ท่�ม่ผู้ถ่อหุ้นัไม่เห็นัชื่อบหร่ิองด้ออกเส่ำยง 

  อน่ั�งในัการิปริะชืุ่ม ปริะธิานัฯได้้เปิด้โอกาสำให้
ผู้ถ่อหุ้นัม่สิำทธิิในัการิแสำด้งความคิด้เห็นั ข้้อเสำนัอแนัะ 
หร่ิอตั�งข้้อซึ่ักถามในัปริะเด้็นัต่างๆ อย่างอิสำริะและ
เท่าเท่ยมกันั ทั�งน่ั�กริริมการิและผู้บริิหาริท่�เก่�ยวข้้อง
ได้้เข้้าร่ิวมปริะชุื่มเพ่�อตอบคำาถามและให้ข้้อมูลริาย
ละเอ่ยด้ในัท่�ปริะชุื่ม ก่อนัการิลงมติในัแต่ละวาริะ

1.4) การิเปิด้เผยผลการิปริะชุื่มผู้ถ่อหุ้นั

  บริิษััทฯ เผยแพร่ิมติท่�ปริะชุื่มพร้ิอมผลการิลง
คะแนันัเส่ำยงภายในัชื่่วงเย็นัหลังเสำร็ิจัสิำ�นัการิปริะชืุ่ม
ผู้ถ่อหุ้นั โด้ยผ่านัริะบบการิเปิด้เผยข้้อมูลข้อง
ตลาด้หลกัทริพัยแ์หง่ปริะเทศไทย และจััด้ส่ำงริายงานั
การิปริะชื่มุผู้ถ่อหุ้นั ซ่ึ่�งปริะกอบด้้วย ริายช่ื่�อพริอ้มทั�ง
ตำาแหนัง่ข้องกริริมการิ ผู้บริิหาริ ท่�ปร่ิกษัาและผู้สำอบ
บัญช่ื่ท่�เข้้าร่ิวมปริะชื่มุ วิธ่ิการินัับคะแนันัเส่ำยง ผลการิ
นัับคะแนันัเส่ำยงในัแต่ละวาริะ สำรุิปสำาริะสำำาคัญข้อง
ข้้อซัึ่กถาม ข้้อคิด้เห็นัท่�สำำาคัญและข้้อเสำนัอแนัะข้อง
ผู้ถ่อหุ้นั ริวมทั�งคำาช่ื่�แจังข้องกริริมการิและผู้บริิหาริ
ท่�ได้้ตอบข้้อซัึ่กถามข้องผู้ถ่อหุ้นัในัแต่ละวาริะโด้ย
แจ้ังผ่านัริะบบการิเปดิ้เผยข้้อมูลข้องตลาด้หลักทรัิพย์
แห่งปริะเทศไทยภายในั 14 วันันัับจัากวันัปริะชืุ่ม 
และเผยแพริ่ริายงานัการิปริะชืุ่มทั�งภาษัาไทยและ
อังกฤษั ว่ด่้ทัศน์ัแสำด้งภาพ และเส่ำยงข้องการิปริะชุื่ม
สำามัญผู้ถ่อหุ้นัปริะจัำาปี 2564 บนัเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััท 
เม่�อวันัท่� 24 เมษัายนั 2564

  บริิษััทฯ ม่การิกริะจัายการิถ่อหุ้นัข้องผู้ถ่อหุ้นัริาย
ย่อยเป็นัไปตามข้้อกำาหนัด้ข้องตลาด้หลักทรัิพย์แห่ง
ปริะเทศไทย โด้ยในัวนััท่� 30 ม่นัาคม 2564 ซ่ึ่�งเปน็ัวันั
ปิด้สำมุด้ทะเบ่ยนัผู้ถ่อหุ้นัเพ่�อสิำทธิิในัการิเข้้าปริะชุื่ม
สำามัญผู้ถ่อหุ้นัปริะจัำาปี 2564 บริิษััทฯ ม่สัำด้ส่ำวนัการิ
ถ่อหุ้นัข้องผู้ถ่อหุ้นัริายย่อยร้ิอยละ 69.63



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี l รายงานประจำำาปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

81

2  ารป น ยาง า ย น

บริิษััทฯ จัะปฏิิบัติต่อผู้ถ่อหุ้นัทุกริาย ทุกกลุ่มอย่างเท่า
เท่ยมกันั ไม่ว่าจัะเป็นัผู้ถ่อหุ้นัริายย่อย ผู้ถ่อหุ้นัริายใหญ่ โด้ย
ไม่คำาน่ังถ่งเพศ อาย ุเช่ื่�อชื่าต ิสัำญชื่าต ิศาสำนัา ฐานัะทางสำงัคม 
ความคิด้เห็นัทางการิเม่อง และแม้ผู้ถ่อหุ้นัจัะไม่สำามาริถเข้้า
ร่ิวมปริะชุื่มด้้วยเหตุไม่สำะด้วกปริะการิใด้ ผู้ถ่อหุ้นัย่อมม่สิำทธิิ
มอบฉัันัทะให้บุคคลอ่�นัเข้้าร่ิวมปริะชุื่มแทนัได้้

2.1) การิมอบฉัันัทะ 
  ในักริณ่ท่�ผู้ถ่อหุ้นัไม่สำะด้วกเข้้าปริะชืุ่มผู้ถ่อหุ้นั

ปริะจัำาปีด้้วยตนัเอง ผู้ถ่อหุ้นัสำามาริถริักษัาสำิทธิิ
โด้ยการิมอบฉัันัทะให้ผู้อ่�นัหร่ิอกริริมการิอิสำริะ
ข้องบริิษััทฯ ท่านัใด้ท่านัหน่ั�งจัากกริริมการิอิสำริะท่�
เข้้าร่ิวมปริะชุื่มทั�งหมด้ซ่ึ่�งบริิษััทฯ ได้้ริะบุริายช่ื่�อไว้ในั
หนัังส่ำอมอบฉัันัทะ เพ่�อให้เป็นัผู้เข้้าปริะชุื่มและออก
เส่ำยงลงมติแทนัผู้ถ่อหุ้นัได้้โด้ยไมม่่เง่�อนัไข้ ซ่ึ่�งบริิษััทฯ
ได้้เปิด้เผยแบบมอบฉัันัทะและริายละเอ่ยด้ต่างๆ
บนัเว็ปไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ ล่วงหน้ัาก่อนัการิปริะชุื่ม 
30 วันั โด้ยผู้ถ่อหุ้นัสำามาริถสำอบถามเพิ�มเติมได้้ทั�ง
การิโทริศัพท์ หร่ิอ อ่เมล์ เป็นัต้นั

2.2) การิเสำนัอวาริะการิปริะชุื่มและเสำนัอช่ื่�อบุคคลเพ่�อ
แต่งตั�งเป็นักริริมการิ

  บริิษััทฯ เปิด้ช่ื่องทางให้ผู้ถ่อหุ้นัสำามาริถเพิ�มวาริะ
การิปริะชุื่ม เสำนัอช่ื่�อบุคคลเพ่�อเป็นักริริมการิ และ
ตั�งคำาถามเป็นัการิล่วงหน้ัา ก่อนัวันัปริะชุื่มคณะ
กริริมการิบริิษััท เพ่�อพิจัาริณาวาริะในัการิปริะชืุ่ม
สำามัญผู้ถ่อหุ้นั ดั้งริายละเอ่ยด้ท่�ได้้เปิด้เผยในัข้้อ 1. 
สิำทธิิข้องผู้ถ่อหุ้นั

 า น ย

บริิษััทฯ ให้ความสำำาคัญต่อผู้ม่ส่ำวนัได้้เส่ำยทุกกลุ่ม
ทั�งภายในัและภายนัอกองค์กริ และคำาน่ังถ่งผลกริะทบ
และการิปฏิิบัติต่อผู้ม่ส่ำวนัได้้เส่ำยทุกฝ่่ายอย่างเท่าเท่ยมกันั 
จ่ังได้้กำาหนัด้แนัวทางปฏิิบัติต่อผู้ม่ส่ำวนัได้้เส่ำยแต่ละกลุ่มไว้ในั 
ดั้งต่อไปน่ั�

3.1) พนัักงานั
  พนัักงานัเป็นัผู้ม่ส่ำวนัได้้เส่ำยกลุ่มหน่ั�งท่�ม่ความ

สำำาคัญต่อการิขั้บเคล่�อนัองค์กริไปสู่ำเป้าหมายข้อง
บริิษััท บริิษััทฯ จ่ังม่การิส่ำ�อสำาริวิสัำยทัศน์ั พันัธิกิจั 
และเป้าหมายให้กับพนัักงานัทุกริะดั้บ และปฏิิบัติ
ต่อพนัักงานัทกุคนัอยา่งเทา่เท่ยม เคาริพสำทิธิิมนัษุัย
ชื่นัตามกฎหมายและมาตริฐานัท่�เก่�ยวข้้อง ทั�งในัด้้านั
โอกาสำความก้าวหน้ัา การิพัฒนัาศักยภาพ ทักษัะ
การิทำางานั การิให้ผลตอบแทนั สำวัสำดิ้การิท่�จัำาเป็นั 
นัอกจัากน่ั�บริิษััทฯ ม่การินัโยบายมาตริการิด้้านัความ
ปลอด้ภัย อาช่ื่วอนัามัยในัการิทำางานัและสำภาพ
แวด้ล้อมในัการิทำางานัให้ม่ความปลอด้ภัยต่อช่ื่วิต
และทรัิพย์สิำนั การิจััด้ให้ม่สิำ�งอำานัวยความสำะด้วกในั
การิทำางานัอย่างเพ่ยงพอและเหมาะสำม เพ่�อป้องกันั
การิบาด้เจ็ับ สูำญเส่ำยช่ื่วิตจัากอุบัติเหตุ และการิเจ็ับ
ป่วยอันัเน่ั�องจัากการิทำางานั 

3.2) ผู้ถ่อหุ้นั 
  บริิษััทฯ มุ่งมั�นัด้ำาเนิันัธุิริกิจัอย่างโปร่ิงใสำและเป็นั

ธิริริม คำาน่ังถ่งสิำทธิิข้องผู้ถ่อหุ้นัทุกกลุ่มอย่างเท่า
เท่ยมกันัไม่ว่าจัะเปน็ันัักลงทนุัริายยอ่ยหร่ิอนัักลงทนุั
สำถาบันั โด้ยมุ่งบริิหาริงานัท่�สำร้ิางความเติบโตให้แก่
ธุิริกิจั เพ่�อเพิ�มความสำามาริถในัการิด้ำาริงกิจัการิและ
การิแข่้งขั้นัในัริะยะยาว มุ่งสำร้ิางผลตอบแทนัท่�เหมาะ
สำมและยั�งย่นัให้กับผู้ถ่อหุ้นั โด้ยกำาหนัด้นัโยบายท่�
จัะจ่ัายเงินัปันัผลไม่ตำ�ากว่าร้ิอยละ 40 ข้องกำาไริสุำทธิิ
ข้องบริิษััทฯ ให้แก่ผู้ถ่อหุ้นั และจััด้ให้ม่การิเปิด้เผย
ข้้อมูลท่�สำำาคัญต่อผู้ถ่อหุ้นัอย่างถูกต้อง คริบถ้วนั 
ทันัเวลาผ่านัช่ื่องทางต่างๆ เช่ื่นั ผ่านัริะบบข่้าวข้อง
ตลาด้หลักทรัิพย์  และ/หร่ิอผ่านัเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ

3.3) คู่แข่้งขั้นั
  บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย ม่นัโยบายให้การิ

สำนัับสำนัุนัการิริ่วมม่อในัการิแข้่งข้ันัทางการิค้าเพ่�อ
ปริะโยชื่นั์สำูงสำุด้ข้องลูกค้า ภายใต้กริอบกติกาการิ
แข้่งข้ันัเสำริ่ท่�เป็นัธิริริม ไม่แสำวงหาข้้อมูลท่�เป็นัความ
ลับข้องคู่แข้่งข้ันัทางการิค้าด้้วยวิธิ่การิท่�ไม่สำุจัริิต 
หริ่อไม่เหมาะสำม ไม่เปิด้เผยหริ่อละเลยให้ข้้อมูล
ความลับข้องบริิษััทฯ ตกอยู่ในัม่อคู่แข้่ง ไม่โจัมต่
หริ่อทำาลายชื่่�อเสำ่ยงข้องคู่แข้่งด้้วยการิกล่าวหาในั
ทางริ้าย หริ่อใชื่้วิธิ่อ่�นัท่�ไม่ถูกต้อง และไม่กลั�นัแกล้ง 
หริ่อทำาให้คู่แข้่งเสำ่ยโอกาสำอย่างไม่เป็นัธิริริม
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3.4 ลูกค้า
  บริิษััทฯ มุ่งมั�นัในัการิให้บริิการิท่�ม่คุณภาพและม่

ความปลอด้ภัย ตริงตามความต้องการิข้องลูกค้า เป็นั
ไปตามมาตริฐานัท่�กำาหนัด้ ในัริาคาเป็นัธิริริม ส่ำงมอบ
งานัภายในัริะยะเวลาท่�กำาหนัด้ ปฏิิบัติตามเง่�อนัไข้
และข้้อตกลงทางการิค้าอย่างเคร่ิงครัิด้ ม่การิรัิกษัา
ความลับข้องลูกค้าและไม่นัำาความลับทางการิค้าไป
ใช้ื่เพ่�อปริะโยชื่น์ัข้องตนัเองหร่ิอผู้เก่�ยวข้้อง

  บริิษััทฯ คำาน่ังถ่งความปลอด้ภัยริะหว่างเวลา
ปฏิิบัติการิและความสำมบูริณ์ข้องงานัท่�ส่ำงมอบเป็นั
สำำาคัญ เน่ั�องจัากลักษัณะงานัข้องบริิษััทฯ เป็นังานั
บริิการิรัิบเหมาก่อสำร้ิางอุตสำาหกริริมด้้านัพลังงานั
และปิโตริเคม่ ดั้งนัั�นั บริิษััทฯ จ่ังให้ความสำำาคัญในั
การิฝ่ึกอบริมพนัักงานัอย่างต่อเนั่�อง เพ่�อให้ได้้ผล
งานัท่�เป็นัมาตริฐานั ภายใต้ความปลอด้ภัยสูำงสุำด้  

  นัอกจัากน่ั� ในัริะหว่างงานัก่อสำร้ิาง บริิษััทฯ จัะม่
การิจััด้ปริะชุื่มกับลูกค้าอย่างสำมำ�าเสำมอทุกโคริงการิ 
และยินัด่้ท่�จัะนัำาชื่ม หร่ิออธิิบาย งานัก่อสำร้ิางในั
ส่ำวนัต่างๆ เพ่�อให้ลูกค้าม่ความมั�นัใจัในังานัก่อสำร้ิาง
ข้องบริิษััทฯ ทุกขั้�นัตอนั ซ่ึ่�งบริิการิต่างๆ เหล่าน่ั� 
ทำาให้ลูกค้าเกิด้ความไว้วางใจั และพ่งพอใจัในัผลงานั
ท่�ได้้มาตริฐานั

3.5) คู่ค้า
  บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย ม่การิกำาหนัด้แนัวทาง

และวิธ่ิการิปฏิิบัติในัการิจััด้ซ่ึ่�อ จััด้จ้ัาง และกำาหนัด้
หลักเกณฑ์์ในัการิคัด้เล่อกคู่ค้าไว้อย่างชัื่ด้เจันั ม่การิ
จััด้ทำาริะบบทะเบ่ยนัผู้ข้าย เพ่�อให้เกิด้ความเป็นั
ธิริริมในักริะบวนัการิจััด้หาท่�โปร่ิงใสำ และม่ขั้�นัตอนั
ท่�ตริวจัสำอบได้้ และเพ่�อให้แน่ัใจัถ่งการิไม่ม่ความขั้ด้
แย้งทางผลปริะโยชื่น์ัข้องกริริมการิและผู้บริิหาริ และ
พนัักงานั คณะกริริมการิบริิษััทได้้กำาหนัด้ให้กริริมการิ 
ผู้บริิหาริ และพนัักงานัท่�ม่ส่ำวนัเก่�ยวข้้องในัการิตดั้สิำนั
ใจัทำาธุิริกริริมต่างๆ จััด้ทำาหนัังส่ำอย่นัยันัความเป็นั
อิสำริะข้องตนักับคู่ค้าริายหลักข้องบริิษััทฯ

3.6) เจ้ัาหน่ั�
  บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย ม่นัโยบายปฏิิบัติตาม

เง่�อนัไข้ท่�ให้ไว้กับเจ้ัาหน่ั�สำถาบันัการิเงินัอย่างเคร่ิงครัิด้ 
และม่การิปฏิิบัติตามข้้อตกลงด้้านัการิค้ากับเจ้ัาหน่ั�
การิค้าโด้ยเฉัพาะอย่างยิ�งด้้านัการิชื่ำาริะค่าสิำนัค้าและ
บริิการิ แต่ละปีจัะม่การิจััด้ให้เจ้ัาหน่ั�สำถาบันัการิเงินัเข้้า
เย่�ยมชื่มโคริงการิก่อสำร้ิางท่�ได้้รัิบการิสำนัับสำนุันัสิำนัเช่ื่�อ
โคริงการิ เพ่�อรัิบทริาบความค่บหน้ัาข้องโคริงการิ  และ
การิจััด้ปริะชุื่มริะหว่างผู้บริิหาริริะดั้บสูำงข้องบริิษััทฯ 
และผู้บริิหาริและเจ้ัาหน้ัาท่�สิำนัเช่ื่�อข้องสำถาบันัการิเงินั 
เพ่�อร่ิวมกันัทบทวนั และพิจัาริณาวงเงินัสิำนัเช่ื่�อ หลัก
ปริะกันั เง่�อนัไข้ และค่าธิริริมเน่ัยมท่�เหมาะสำม และ
เพ่�อการิสำร้ิางความสัำมพันัธ์ิกันัด่้ริะหว่างผู้บริิหาริกับ
สำถาบันัการิเงินั

3.7) สัำงคมและชุื่มชื่นั
  บริิษััทฯ ตริะหนัักถ่งความริับผิด้ชื่อบท่�จัะม่

ส่ำวนัร่ิวมพัฒนัาสัำงคม ชุื่มชื่นั และสิำ�งแวด้ล้อม 
จ่ังม่นัโยบายจััด้สำริริงบปริะมาณปริะจัำาปีเพ่�อใช้ื่
สำนัับสำนุันัในัโคริงการิและกิจักริริมท่�เก่�ยวข้้องกับ
เร่ิ�องดั้งกล่าว และส่ำงเสำริิมให้กริริมการิ ผู้บริิหาริ และ
พนัักงานัม่ส่ำวนัริ่วมในักิจักริริมเพ่�อรัิบผิด้ชื่อบต่อ
สัำงคมและพัฒนัาชุื่มชื่นั

  นัอกจัากแนัวปฏิิบัติท่�ม่ต่อผู้ม่ส่ำวนัได้้เส่ำยแล้ว 
บริิษััทฯ ยังให้แนัวทางจัริิยธิริริมและจัริริยาบริริณในั
การิด้ำาเนิันัธุิริกิจั และนัโยบายการิต่อต้านัการิทุจัริิต
และคอร์ิรัิปชัื่นั ในัส่ำวนัท่� 3 และส่ำวนัท่� 4 ตามท่�ปริากฎ
ในัคู่ม่อจัริิยธิริริมและจัริริยาบริริณในัการิด้ำาเนิันัธุิริกิจั 
เพ่�อให้กริริมการิ ผู้บริิหาริ และพนัักงานัข้องบริิษััทฯ 
ทุกคนัรัิบทริาบ ทำาความเข้้าใจั และย่ด้ถ่อปฏิิบัติตาม
อย่างเคร่ิงครัิด้   

  บริิษััทฯ ได้้ม่การิเปดิ้เผยการิปฏิิบัติเก่�ยวกบัริะบบ
บริิหาริคณุภาพ อาช่ื่วอนัามยั ความปลอด้ภยัและสิำ�ง
แวด้ล้อม ในัหัวข้้อ “การิข้ับเคล่�อนัธิุริกิจัเพ่�อความ
ยั�งย่นั”
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บริิษััทฯ ให้ความสำาคัญในกัาริเปิ็ดเผยข้อมูลและ
สาริสนเทศทั�งทางกัาริเงินและไม่ใช่ั่กัาริเงินที�เกีั�ยวข้องกัับ
บริิษััทฯ ให้แก่ัผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัันโดยมีความถูืกั
ต้อง คริบถ้ืวนน่าเชืั่�อถืือและทันเวลาด้วยความโป็ร่ิงใส ผ่าน
ช่ั่องทางที�เข้าถ่ืงข้อมูลได้ง่าย อาทิเช่ั่น ผ่านริะบบข่าวของ
ตลาดหลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย และ/หรืิอผ่านเว็บไซีต์
ของบริิษััทฯ ตามเกัณฑ์์ที�ตลาดหลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย
กัำาหนด โดยเผยแพร่ิทั�งภูาษัาไทยและภูาษัาอังกัฤษั เช่ั่น ข้อมูล
บริิษััทฯ ข้อมูลทางกัาริเงิน ริายงานป็ริะจำำาปี็ ข่าวป็ริะชั่าสัมพันธ์ุ 
และป็รัิบป็รุิงเว็บไซีต์ของบริิษััทฯ อย่างสมำ�าเสมอ เพื�อให้ผู้ถืือหุ้น
หรืิอผู้มีส่วนได้เสียได้รัิบข้อมูลข่าวสาริได้อย่างทั�วถ่ืง 

บริิษััทฯ มีนโยบายให้กัริริมกัาริและผู้บริิหาริริายงาน
กัาริมีส่วนได้เสีย โดยจัำดทำาแบบริายงานกัาริมีส่วนได้เสีย
ของกัริริมกัาริและพนักังานเป็็นป็ริะจำำาทุกัปี็ และทุกัครัิ�งที�มี
กัาริเป็ลี�ยนแป็ลง (ถื้ามี) ริวมทั�งจัำดทำาหนังสือรัิบริองความ
เป็็นอิสริะทุกัปี็ และให้เลขานุกัาริบริิษััทนำาเสนอริายงาน
ดังกัล่าวต่อป็ริะธุานคณะกัริริมกัาริตริวจำสอบและป็ริะธุาน
กัริริมกัาริทริาบภูายใน 7 วันทำากัารินับแต่วันที�ได้รัิบริายงาน 
เพื�อให้เป็็นไป็โดยชั่อบด้วยพริะริาชั่บัญญัติหลักัทรัิพย์และ
ตลาดหลักัทรัิพย์ พ.ศ. 2535 นอกัจำากันี�ยังสามาริถืใช้ั่ข้อมูล
ดังกัล่าวในกัาริตริวจำสอบและป้็องกัันความขัดแย้งทางผล
ป็ริะโยชั่น์ได้อีกัด้วย ส่วนกัาริริายงานกัาริถืือคริองหลักัทรัิพย์
ให้เป็็นไป็ตามริะเบียบข้อบังคับในกัาริกัำากัับดูแลกัาริใช้ั่ข้อมูล
ภูายในของบริิษััทฯ

• การิได�มาแลัะจำาหุ้น่ายไปหุุ้�นของบริิษััท  ของกริริมการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริ

 ในปี็ 2564 กัริริมกัาริและผู้บริิหาริของบริิษััทฯ มีริายกัาริได้มาและจำำาหน่ายหุ้นของบริิษััทฯ ดังนี�

ช่ื่�อ ตั้ำาแหุ้น่ง
จำานวันหุุ้�น 
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จำานวันหุุ้�น
ได�มา

ริะหุ้ว่ัางปี 
2564

จำานวันหุุ้�น
จำาหุ้น่าย
ริะหุ้ว่ัางปี 

2564

จำานวันหุุ้�น 
ณ วัันท่� 31 ธุ ค  64  

(ทุนชื่ำาริะแลั�วั 
1,1 ,3 3,354 5 บาท)

หุุ้�น ริ�อยลัะ

1. นางไพจิำตริ รัิตนานนท์ ป็ริะธุานกัริริมกัาริ 34,913,971
(ในนามนางไพจิำตริ)

- - 34,913,971 0.364

2,712,797,314
(ในนามบจำกั.เคพีเค 1999)(1)

- - 2,712,797,314 28.296

ริวัม 2, 4 , 11,2 5 2 660

2. นางรัิชั่ดาภูริณ์ ริาชั่เทวินทร์ิ กัริริมกัาริอิสริะ และ
ป็ริะธุานกัริริมกัาริตริวจำสอบ

- - - - -

3. ริศ.นพ.กัำาจำริ ตติยกัวี กัริริมกัาริอิสริะ และกัริริมกัาริ
ตริวจำสอบ

- - - - -

4. นางพวงทิพย์ ศิลป็ศาสตร์ิ กัริริมกัาริอิสริะ และกัริริมกัาริ
ตริวจำสอบ

- - - - -

5. นายสมัย ลี�สกุัล กัริริมกัาริ และ
ป็ริะธุานกัริริมกัาริบริิหาริ

117,631,494 - - 117,631,494 1.227

6. นายภูาสิต ลี�สกุัล กัริริมกัาริ และ
ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ

10,919,998 - - 10,919,998 0.114

7. นางพจำนีย์ เผ่าสวัสดิ� กัริริมกัาริ - - - - -

8. นางสาวภูาวิตา ลี�สกุัล กัริริมกัาริ และผู้อำานวยกัาริ 
สายงานบริิหาริองค์กัริ

17,645,411 - - 17,645,411 0.184

9. นายโลห์ อิง คี ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�ป็ฏิิบัติกัาริ 2,515,574 - - 2,515,574 0.026

10. นางพนาลี นริจิำตต์ ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�กัาริเงิน - - - - -

11. นางสาวเริวดี อาจำหาญ ผู้จัำดกัาริฝ่่ายบัญชีั่อาวุโส 163,249 - 100,049 63,200 0.007

ริวัมการิถ่ือหุุ้�น TRC ของกริริมการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริทุกคน
กริณ่ริวัมการิถ่ือหุุ้�นโดย บจก  เคพ่เค 1  2, 6,4 6, 6 30 21

กริณ่ไม่ริวัมการิถ่ือหุุ้�นโดย บจก  เคพ่เค 1 1 3,6 ,64 1 55

หุ้มายเหุ้ตุั้: (1) บริิษััท เคพีเค 1999 จำำากััด เป็็นบริิษััทที�นางไพจิำตริ รัิตนานนท์ ป็ริะธุานกัริริมกัาริ ถืือหุ้นร้ิอยละ 50.50
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• ช่ื่องทางในการิส่�อสาริข�อม้ลักับสาธุาริณชื่น 

 คณะกัริริมกัาริบริิษััทให้ความสำาคัญต่อกัาริ เปิ็ด
เผยข้อมูลอย่างถูืกัต้อง คริบถ้ืวน ทันเวลา โป็ร่ิงใส และทั�ว
ถ่ืง โดยมีกัาริสื�อสาริและป็ริะชั่าสัมพันธ์ุข้อมูลของบริิษััทฯ
ในรูิป็แบบต่าง ๆ ผ่านสื�อต่างๆ ได้แก่ั เว็บไซีต์ของบริิษััทฯ 
https //www trc-con com/th/home ในหัวข้อ “นักัลงทุน
สัมพันธ์ุ” เช่ั่น ข่าวป็ริะชั่าสัมพันธ์ุของบริิษััทฯ และบทสัมภูาษัณ์
ผู้บริิหาริในสื�อหนังสือพิมพ์และนิตยสาริ ทั�งนี�คณะกัริริมกัาริ

บริิษััทได้มอบหมายให้นายภูาสิต ลี�สกุัล กัริริมกัาริและป็ริะธุาน
เจ้ำาหน้าที�บริิหาริ นางสาวภูาวิตา ลี�สกุัล กัริริมกัาริและผู้อำานวย
กัาริสายงานบริิหาริองค์กัริ และส่วนงานนักัลงทุนสัมพันธ์ุ ทำา
หน้าที�เปิ็ดเผยข้อมูลที�สำาคัญ และสื�อสาริกัับ ผู้ลงทุน ผู้ถืือ
หุ้น นักัวิเคริาะห์ ผู้สื�อข่าว และหน่วยงานอื�นที�เกีั�ยวข้อง โดย
ผู้ลงทุนสามาริถืติดต่อสอบถืามข้อมูลเกีั�ยวกัับบริิษััทฯ มาที�
ส่วนงานนักัลงทุนสัมพันธ์ุ ตามหมายเลขโทริศัพท์ 66 2022 
7777 ต่อ 5205, 3207  หรืิอทางอีเมล์ ir trc trc-con.com

 ค ามรัิบ ิดชั่อบ อ ค กัริริมกัาริ

คณะกัริริมกัาริบริิษััทป็ริะกัอบด้วยบุคคลที�มีความรู้ิ
ความสามาริถื เป็็นผู้มีบทบาทและหน้าที�ในกัาริกัำาหนดกัลยุทธ์ุ
และนโยบายในกัาริดำาเนนิธุุริกิัจำ ติดตาม ป็ริะเมนิผล และดแูล
กัาริริายงานผลกัาริดำาเนินงานของบริิษััทฯ โดยกัริริมกัาริจำะ
ป็ฏิิบัติหน้าที�ด้วยความรัิบผิดชั่อบ ซืี�อสัตย์สุจำริิต ริะมัดริะวัง
รัิกัษัาป็ริะโยชั่นข์องบริิษััทฯ  ตริะหนักัถ่ืงความสำาคัญของหลกัั
ธุริริมาภูิบาลที�ดีในกัาริสริ้างเสริิมความเชืั่�อมั�นให้กัับผู้ถืือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกัฝ่่าย ตลอดจำนกัำากัับดูแลกัาริบริิหาริจัำด
กัาริบริิษััทฯ ให้เป็็นไป็ตามกัฎหมาย วัตถุืป็ริะสงค์ ข้อบังคับ
ของบริิษััทฯ เพื�อสร้ิางมูลค่าให้กัับกิัจำกัาริและเพื�อป็ริะโยชั่น์
สูงสุดของบริิษััทฯ และผู้ถืือหุ้นในริะยะยาว

• วิัสัยทัศน์ พันธุกิจ แลัะกลัยุทธ์ุ 

 คณะกัริริมกัาริบริิษััทมีนโยบายในกัาริทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธุกิัจำ และกัลยุทธ์ุเป็็นป็ริะจำำาทุกัปี็  โดยมีฝ่่าย
กัลยุทธ์ุองค์กัริรัิบผิดชั่อบในกัาริส่งเสริิมให้ผู้บริิหาริและ
พนักังานมีส่วนร่ิวมในกัาริกัำาหนดเป้็าหมายและกัลยุทธ์ุของ
องค์กัริ กัำากัับดูแลให้มีกัารินำากัลยุทธุ์ไป็ป็ฏิิบัติใช้ั่อย่างเป็็น
รูิป็ธุริริมและป็ริะเมนิผลลพัธุว่์าเป็น็ไป็ตามวตัถืปุ็ริะสงค ์และ/
หรืิอเป้็าหมายที�กัำาหนด ในปี็ 2564 ที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริ
บริิษััทครัิ�งที� 8/2564 เมื�อวันที� 14 ธัุนวาคม 2564 ได้พิจำาริณา
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธุกิัจำ เป้็าหมายและค่านิยมองค์กัริ 
ซ่ี�งบริิษััทฯ ได้ป็ริะชั่าสัมพันธ์ุให้พนักังานภูายในองค์กัริริับ
ทริาบอย่างทั�วถ่ืง และเป็ิดเผยในเว็บไซีต์ของบริิษััทฯ หัวข้อ 
“เกีั�ยวกัับเริา/วิสัยทัศน์ พันธุกิัจำและเป้็าหมาย”

 นอกัจำากันั�นแล้ว คณะกัริริมกัาริบริิษััทมีนโยบายให้
ฝ่่ายบริิหารินำาเสนอเป้็าหมายองค์กัริป็ริะจำำาปี็ ต่อที�ป็ริะชุั่ม
คณะกัริริมกัาริบริิษััทเพื�ออนุมัติ โดยมีกัาริกัำาหนดดัชั่นีชีั่�วัด
องค์กัริในหัวข้อต่างๆ (อาทิเช่ั่น มูลค่างานใหม่ที�ได้รัิบใน
ริะหว่างป็ี จำำานวนลูกัค้าใหม่ ริะดับความพ่งพอใจำของลูกัค้า 

เป็็นต้น)  สัดส่วนนำ�าหนักั  และเกัณฑ์์กัาริให้คะแนนในแต่ละ
หัวข้อกัาริป็ริะเมนิ  เพื�อใหส้ามาริถืป็ริะเมนิผลและคำานวณผล
ป็ริะเมนิเป็็นคะแนนเฉลี�ยได้อย่างชั่ดัเจำน คณะกัริริมกัาริบริิษััท
ได้มอบหมายให้ฝ่่ายบริิหาริจัำดกัาริติดตามกัารินำากัลยุทธ์ุของบ
ริิษััทฯไป็ป็ฏิิบัติและป็ริะเมินผล  และนำาเสนอผลป็ริะเมินต่อ
ที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััท ผลกัาริป็ริะเมินจำะถูืกันำามาใช้ั่
ป็ริะกัอบในกัาริพิจำาริณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธุกิัจำ เป้็าหมาย
ของบริิษััทฯ  กัาริพจิำาริณาข่�นเงินเดือน กัาริจำา่ยโบนัสป็ริะจำำาปี็ 
และกัาริกัำาหนดเป้็าหมายองค์กัริในปี็ถัืดไป็

• โคริงสริ�าง คุณสมบัติั้ของกริริมการิ แลัะการิดำาริง
ตั้ำาแหุ้น่งกริริมการิในบริิษััทอ่�น

 กัริริมกัาริบริิษััทป็ริะกัอบด้วยกัริริมกัาริ 8 คน ที�มี
คุณสมบติัเหมาะสมและไมมี่ลักัษัณะตอ้งหา้มตามกัฎหมายวา่
ด้วยบริิษััทมหาชั่น มีความหลากัหลายทางด้านทักัษัะวิชั่าชีั่พ 
ความเชีั่�ยวชั่าญเฉพาะด้าน และไม่มีกัาริจำำากััดเรืิ�องเพศ 
บริิษััทฯ มีกัาริแยกัตำาแหน่งป็ริะธุานกัริริมกัาริ และป็ริะธุาน
เจ้ำาหน้าที�บริิหาริออกัจำากักััน โคริงสร้ิางกัริริมกัาริป็ริะกัอบ
ด้วยกัริริมกัาริที�เป็็นอิสริะ 3 คน เกิันกัว่า 1 ใน 3 ของคณะ
กัริริมกัาริบริิษััททั�งคณะ ซ่ี�งทำาให้เกิัดกัาริถ่ืวงดุลและกัาริสอบ
ทานกัาริบริิหาริงาน

 กัาริสริริหาและแต่งตั� งกัริริมกัาริของบริิษััทฯ 
จำะต้องผ่านกัาริพิจำาริณาความเหมาะสมจำากัคณะกัริริมกัาริ
พิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหา ในแต่ละปี็กัริริมกัาริจำะต้อง
ออกัตามวาริะไม่น้อยกัว่าหน่�งในสาม บริิษััทฯ มีนโยบาย
กัำาหนดให้กัริริมกัาริแต่ละคนไป็ดำาริงตำาแหน่งกัริริมกัาริใน
บริิษััทจำดทะเบียนไม่เกิัน 4 บริิษััท ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ
จำะต้องได้รัิบความเห็นชั่อบจำากัคณะกัริริมกัาริกั่อนที�ไป็ดำาริง
ตำาแหน่งกัริริมกัาริในบริิษััทอื�น เว้นแต่กัาริดำาริงตำาแหน่งเป็็น
กัริริมกัาริของบริิษััทที�อยู่ในเครืิอของบริิษััทโดยให้ริายงาน
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ต่อคณะกัริริมกัาริหลังจำากัที�ไป็ดำาริงตำาแหน่งกัริริมกัาริบริิษััท
ในเครืิอแล้ว และตั�งแต่ปี็ 2561 เป็็นต้นไป็ กัำาหนดให้มีกัาริ
ทบทวนโคริงสร้ิางกัริริมกัาริเป็็นป็ริะจำำาทุกัปี็ โดยกัาริจัำด
ทำา Skill Matrix  เพื�อพิจำาริณาทักัษัะ และป็ริะสบกัาริณ์กัาริ
ทำางานของกัริริมกัาริบริิษััท โดยสำาหรัิบปี็ 2564 ที�ป็ริะชุั่มคณะ
กัริริมกัาริบริิษััทมีความเห็นว่าคณะกัริริมกัาริบริิษััทมีทักัษัะ
วิชั่าชีั่พและความเชีั่�ยวชั่าญเฉพาะด้านที�หลากัหลาย สามาริถื
ให้คำาแนะนำาที�ป็ริะโยชั่น์ต่อกัาริดำาเนินงานของบริิษััทฯได้ แต่
อย่างไริก็ัตามเพื�อให้เป็็นไป็ตามหลกัักัาริกัำากัับดูแลกิัจำกัาริที�ดี
ควริมีกัาริสริริหากัริริมกัาริอิสริะเพิ�มอีกั 2 คน เพื�อให้สัดส่วน
ของกัริริมกัาริอิสริะมากักัว่าร้ิอยละ 50

 ไม่มีกัริริมกัาริท่านใดที�ดำาริงตำาแหน่งกัริริมกัาริใน
บริิษััทจำดทะเบียนอื�นเกิันกัว่า 4 แห่ง ซ่ี�งสอดคล้องกัับข้อ
เสนอแนะของตลาดหลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย และนโยบาย
ของบริิษััทฯ ริายละเอียดกัาริดำาริงตำาแหน่งของกัริริมกัาริแต่ละ
คนในบริิษััทอื�น แสดงในหัวข้อ “เอกัสาริแนบ 1 ริายละเอียด
เกีั�ยวกัับกัริริมกัาริ ผู้บริิหาริ ผู้มีอำานาจำควบคุม และเลขานุกัาริ
บริิษััท”

• การิแยกตั้ำาแหุ้น่งปริะธุานกริริมการิบริิษััท แลัะ
ปริะธุานเจ�าหุ้น�าท่�บริิหุ้าริ 

 ป็ริะธุานกัริริมกัาริบริิษััทไม่ได้เป็็นบุคคลเดียวกัับ
ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ โดยได้มีกัาริกัำาหนดหน้าที�ความ
รัิบผิดชั่อบของป็ริะธุานกัริริมกัาริไว้อย่างชัั่ดเจำน แสดงไว้ใน
หัวข้อ “โคริงสริ้างกัาริจัำดกัาริ” ป็ริะธุานกัริริมกัาริของบริิษััท 
คือ  นางไพจิำตริ รัิตนานนท์ เป็็นตัวแทนของผู้ถืือหุ้นริายใหญ่  
และไม่ได้ดำาริงตำาแหน่งเป็็นกัริริมกัาริอิสริะ 

 บุคคลผู้ดำาริงตำาแหน่งผู้บริิหาริสูงสุดของบริิษััทฯ คือ 
นายภูาสิต ลี�สกุัล ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ

• วัาริะการิดำาริงตั้ำาแหุ้น่งของกริริมการิอิสริะ

 คณะกัริริมกัาริบริิษััทได้รัิบแต่งตั�งจำากัที�ป็ริะชุั่ม
ผู้ถืือหุ้น มีวาริะกัาริดำาริงตำาแหน่งตามข้อบังคับของบริิษััทฯ 
และเมื�อคริบวาริะแล้วอาจำได้รัิบกัาริเลือกัตั�งกัลับเข้าดำาริง
ตำาแหน่งต่อไป็ได้อีกั  โดยบริิษััทฯ ไม่มีกัริริมกัาริอิสริะที�ดำาริง
ตำาแหน่งกัริริมกัาริบริิษััทเกัิน 9 ปี็ ซ่ี�งกัริริมกัาริอิสริะที�ได้รัิบ
กัาริเลือกัตั�งกัลับเข้าดำาริงตำาแหน่งนั�นมีคุณสมบัติคริบถ้ืวนตาม
นิยามกัริริมกัาริอิสริะของบริิษััทฯ เป็็นผู้มีความรู้ิความสามาริถื 
ป็ริะสบกัาริณ์ในด้านที�เป็็นป็ริะโยชั่น์กัับบริิษััทฯ ป็ฏิิบัติหน้าที�
กัริริมกัาริด้วยความเป็็นอิสริะ ไม่มีผลป็ริะโยชั่น์ส่วนตัวที�อาจำ
ขัดแย้งกัับผลป็ริะโยชั่น์ของบริิษััทฯ และตัดสินใจำโดยคำาน่งถ่ืง
ผลป็ริะโยชั่นสู์งสุดของบริิษััทฯ ตลอดจำนมีความเป็น็อิสริะจำากั
ฝ่่ายบริิหาริและผู้ถืือหุ้นริายใหญ่

• การิปฐมนิเทศกริริมการิใหุ้ม่

 เมื�อมีกัาริแต่งตั�งกัริริมกัาริใหม่ บริิษััทฯ จำะจัำดให้มีกัาริ
ป็ฐมนิเทศกัริริมกัาริใหม่ และส่งมอบกัฎบัตริคณะกัริริมกัาริ 
แบบแสดงริายกัาริข้อมูลป็ริะจำำาปี็/ริายงานป็ริะจำำาปี็ (56-1 
One Report) ฉบับล่าสุด คู่มือกัาริกัำากัับดูแลกิัจำกัาริที�ดี 
จำริิยธุริริมและจำริริยาบริริณในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำ นโยบายกัาริ
ต่อต้านกัาริทุจำริิตและคอร์ิรัิป็ชัั่นของบริิษััทฯ จัำดทำาสื�อวีดีทัศน์
แนะนำาบริิษััทฯ และสื�อวีดีทัศน์โคริงกัาริขนาดใหญ่ที�สำาคัญ 
เพื�อใช้ั่ในกัาริแนะนำาบริิษััทฯ ต่อกัริริมกัาริใหม่ และมีกัาริจัำด
เตรีิยม Slide Presentation แนะนำาธุุริกิัจำของบริิษััทฯ เพื�อ
ให้ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหารินำาเสนอให้กัับกัริริมกัาริที�เข้ารัิบ
ตำาแหน่งใหม่ทริาบถ่ืงข้อมูลของบริิษััทฯ ที�จำำาเป็็นต่อกัาริป็ฏิิบัติ
หน้าที�ในฐานะกัริริมกัาริบริิษััท  

• การิปริะเมินตั้นเองของคณะกริริมการิ

 คณะกัริริมกัาริบริิษััทมีนโยบายให้กัริริมกัาริทุกัท่าน
ป็ริะเมินผลกัาริป็ฏิิบัติงานของคณะกัริริมกัาริทั�งคณะ โดยใช้ั่
แบบป็ริะเมินตนเองของคณะกัริริมกัาริ ซ่ี�งใช้ั่ตามแบบฟอริ์ม
จำากัฝ่่ายพัฒนาธุริริมาภิูบาลเพื�อตลาดทุน ตลาดหลักัทรัิพย์
แห่งป็ริะเทศไทย และสำาหรัิบกัาริป็ริะเมินปี็ 2564 บริิษััทฯ ยัง
คงใช้ั่แบบฟอร์ิมป็ริะเมินที�ตลาดหลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย
เผยแพร่ิในเดือนกุัมภูาพันธ์ุ 2558 โดยได้มีกัาริเพิ�มเติมข้อมูล
ที�เป็็นปั็จำจุำบันของบริิษััทฯ ในแต่ละหัวข้อ เพื�อเป็็นข้อมูล
ป็ริะกัอบกัาริพิจำาริณาให้กัับคณะกัริริมกัาริในกัาริป็ริะเมิน 
หัวข้อกัาริป็ริะเมินแบ่งออกัเป็็น 6 หัวข้อ คือ 

1. โคริงสร้ิางและคุณสมบัติของคณะกัริริมกัาริ 
2. บทบาท หน้าที� และความรัิบผิดชั่อบของคณะ

กัริริมกัาริ 
3. กัาริป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริ 
4. กัาริทำาหน้าที�ของกัริริมกัาริ 
5. ความสัมพันธ์ุกัับฝ่่ายจัำดกัาริ
6. กัาริพัฒนาตนเองของกัริริมกัาริและกัาริพัฒนา

ผู้บริิหาริ

 นอกัจำากันั�นแล้ว ยังมีกัาริป็ริะเมินผลงานของ
กัริริมกัาริเป็็นริายบุคคลและกัาริป็ริะเมินผลงานของคณะ
กัริริมกัาริ ชุั่ดย่อย 4 ชุั่ดป็ริะกัอบด้วย คณะกัริริมกัาริตริวจำสอบ 
คณะกัริริมกัาริพจิำาริณาคา่ตอบแทนและสริริหา คณะกัริริมกัา
ริบริริษััทภิูบาล และคณะกัริริมกัาริบริิหาริความเสี�ยง (หัวข้อ
กัาริป็ริะเมินคือ 1.โคริงสร้ิางและคุณสมบัติ 2.กัาริป็ริะชุั่ม  
3.บทบาท หน้าที� และความรัิบผิดชั่อบ) และได้นำาเสนอ
สรุิป็ผลคะแนนเฉลี�ยของกัาริป็ริะเมินกัาริป็ฏิิบัติงานของ
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คณะกัริริมกัาริทั�งคณะ กัริริมกัาริเป็็นริายบุคคล และคณะ
กัริริมกัาริชุั่ดย่อยต่อที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััท เพื�อให้
กัริริมกัาริทุกัท่านได้รัิบทริาบ และนำาผลป็ริะเมินไป็ใช้ั่เป็็น
แนวทางในกัาริแก้ัไขป็รัิบป็รุิงกัาริป็ฏิิบัติหน้าที�ต่อไป็ สำาหรัิบใน  
ปี็ 2564 คะแนนกัาริป็ริะเมินกัาริป็ฏิิบัตงิานของคณะกัริริมกัาริ
ทั�งคณะอยู่ในริะดับเกิันกัว่าร้ิอยละ 94.33

• การิปริะเมินผู้ลัการิป ิบัตั้ิงานของปริะธุาน
กริริมการิบริิหุ้าริแลัะปริะธุานเจ�าหุ้น�าท่�บริิหุ้าริ 

 คณะกัริริมกัาริบริิษััทมอบหมายให้คณะกัริริมกัาริ
พิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหาป็ริะเมินผลกัาริป็ฏิิบัติงาน 
และพิจำาริณาค่าตอบแทนป็ริะจำำาปี็ของป็ริะธุานกัริริมกัาริ
บริิหาริและป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ และให้นำาเสนอผล
กัาริป็ริะเมินต่อที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััท เพื�ออนุมัติค่า
ตอบแทนของผู้บริิหาริทั�งสองในแต่ละปี็ 

• ป ริ ะ วัั ติั้ ก า ริ ก ริ ะ ทำา ผิู้ ด ก ริ ะ เ บ่ ย บ ข อ ง
ตั้ลัาดหุ้ลัักท รัิพย์แ หุ่้ งปริะ เทศไทย  แลัะ
สำานักงานคณะกริริมการิกำากับหุ้ลัักทรัิพย์แลัะ
ตั้ลัาดหุ้ลัักทรัิพย์

 บริิษััทฯ ไม่มีป็ริะวัติกัาริกัริะทำาผิดกัฎริะเบียบของ
ตลาดหลกััทริพัยแ์หง่ป็ริะเทศไทยและสำานักังานคณะกัริริมกัาริ
กัำากัับหลักัทรัิพย์และตลาดหลักัทรัิพย์

• คณะอนุกริริมการิ

 คณะกัริริมกัาริบริิษััทได้แต่งตั�งกัริริมกัาริจำำานวนหน่�ง
จำากัคณะกัริริมกัาริบริิษััท ร่ิวมกัับผู้บริิหาริเพื�อเป็็นกัริริมกัาริ
ในคณะอนุกัริริมกัาริที�คณะกัริริมกัาริบริิษััทแต่งตั�งข่�นเพื�อ
ทำาหน้าที�ตามที�ได้รัิบมอบหมายจำำานวน 5 คณะ คือ คณะ
กัริริมกัาริตริวจำสอบ คณะกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทน
และสริริหา คณะกัริริมกัาริบริริษััทภูิบาล คณะกัริริมกัาริ
บริิหาริความเสี�ยง และคณะกัริริมกัาริบริิหาริ โดยมีกัาริ
กัำาหนดหน้าที�และความริับผิดชั่อบของอนุกัริริมกัาริแต่ละ
คณะอย่างเป็็นลายลักัษัณ์อักัษัริเปิ็ดเผยในเว็บไซีต์ และใน
แบบแสดงริายกัาริข้อมูลป็ริะจำำาปี็/ริายงานป็ริะจำำาปี็ 2564 
(แบบ 56-1 One Report) ของบริิษััทฯ โดยคณะอนุกัริริมกัาริ
ที�แต่งตั�งข่�นดังกัล่าวมีอำานาจำสั�งกัาริให้ผู้บริิหาริ พนักังาน
ของบริิษััทฯ ที�เกีั�ยวข้องหรืิอผู้ที�เห็นสมควริเข้าร่ิวมป็ริะชุั่ม
ชีั่�แจำง และ/หรืิอจัำดทำาริายงานเสนอ และ/หรืิอว่าจ้ำางที�ป็ร่ิกัษัา
เพื�อให้คำาแนะนำากัาริดำาเนินกัาริได้ตามที�เห็นสมควริ

 นอกัจำากันี�เพื�อให้เกิัดกัาริป็ฏิิบัติงานที�เป็็นริะบบ 
รัิดกุัม เหมาะสม สามาริถืควบคุมความเสี�ยงที�อาจำจำะเกิัดข่�น 
เป็็นไป็ตามริะบบกัาริควบคุมภูายในที�ดี และเป็็นกัาริกัริะจำาย
อำานาจำในกัาริบริิหาริงาน คณะกัริริมกัาริบริิษััทได้อนุมัติกัาริ
บังคับใช้ั่ “คู่มืออำานาจำอนมัุติและดำาเนินกัาริ” เพื�อใช้ั่เป็็นกัริอบ
กัาริป็ฏิิบัติงานของพนักังานทุกัคนในองค์กัริ ซ่ี�งกัำาหนดริะดับ
หน้าที�ความรัิบผิดชั่อบของผู้บริิหาริที�มีอำานาจำอนุมัติในแต่ละ
ริะดับ อีกัทั�งเป็็นกัาริกัริะจำายอำานาจำจำากัริะดับสูงลงสู่ริะดับ
ล่างเพื�อให้กัาริป็ฏิิบัติงานคล่องตัวริวดเร็ิว และมีกัาริทบทวน
ป็รัิบป็รุิงแก้ัไขคู่มืออำานาจำและดำาเนินกัาริอย่างสมำ�าเสมอ เพื�อ
ให้เหมาะสมกัับสถืานกัาริณ์ที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็  

 - คณะกริริมการิตั้ริวัจสอบ
 ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 ในคณะกัริริมกัาริ

ตริวจำสอบป็ริะกัอบด้วยกัริริมกัาริอิสริะ 3 คน 
ที�มีคุณสมบัติสอดคล้องกัับเกัณฑ์์ของสำานักังาน
คณะกัริริมกัาริกัำากัับหลักัทริัพย์และตลาด โดย
ได้กัำาหนดสัดส่วนกัาริถืือหุ้นของกัริริมกัาริอิสริะ
ไว้ที�ไม่เกิันร้ิอยละ 0.75 ซ่ี�งเข้มกัว่าเกัณฑ์์ของ
สำานักังานคณะกัริริมกัาริกัำากัับหลักัทริัพย์และ
ตลาดหลักัทรัิพย์ฯ ที�กัำาหนดไว้ที�ร้ิอยละ 1 

 ตั�งแต่ปี็ 2558 บริิษััทฯ ได้ว่าจ้ำางตริวจำสอบภูายใน 
คือ บริิษััท เอล บิสซิีเนส แอดไวเซีอร์ิรีิ� จำำากััด ทำา
หน้าที�ป็ฏิิบัติงานด้านกัาริตริวจำสอบภูายในแทนฝ่่าย
ตริวจำสอบภูายในของบริิษััทฯ เอง เพื�อให้เกิัดความ
เป็็นอิสริะในกัาริทำางานผู้ตริวจำสอบภูายในมีสายกัาริ
ริายงานไป็ยังคณะกัริริมกัาริตริวจำสอบโดยตริง

- คณะกริริมการิพิจาริณาค่าตั้อบแทนแลัะสริริหุ้า
 ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 ในคณะกัริริมกัาริ

พิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหาป็ริะกัอบด้วย
กัริริมกัาริ 5 คน คือ กัริริมกัาริอิสริะ 3 คน ป็ริะธุาน
เจ้ำาหน้าที�บริิหาริ และกัริริมกัาริที�เป็็นผู้บริิหาริ เพื�อ
ทำาหน้าที�สริริหากัริริมกัาริและพิจำาริณาค่าตอบแทน
กัริริมกัาริ ป็ริะธุานกัริริมกัาริบริิหาริและป็ริะธุานเจ้ำา
หน้าที�บริิหาริ ในปี็ 2564 มีกัาริป็ริะชุั่ม 2 ครัิ�ง เพื�อ
พิจำาริณากัริอบกัาริข่�นเงินเดือนของบริิษััทฯ และ
บริิษััทย่อยในภูาพริวมสำาหรัิบปี็ 2565 และพิจำาริณา
กัริอบโบนัสของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อยจำากัผล
กัาริดำาเนินงานปี็ 2564 ริวมทั�งพิจำาริณาเงินเดือน
ปี็ 2565 และโบนัสปี็ 2564 ของป็ริะธุานกัริริมกัาริ
บริิหาริและป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ และพิจำาริณา
กัริริมกัาริแทนกัริริมกัาริที�ต้องออกัตามวาริะ และ



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
(แบบ 56-1 One Report)

87

พิจำาริณาสริริหากัริริมกัาริใหม่ แทนกัริริมกัาริที�ลา
ออกั โดยพิจำาริณาคุณสมบัติของคณะกัริริมกัาริ
จำะต้องมีความรู้ิ ความสามาริถื ป็ริะสบกัาริณ์ 
และมีความเชีั่�ยวชั่าญเฉพาะด้านที�สอดคล้อง
กัับกัาริดำาเนินงานธุุริกิัจำของบริิษััทฯ ริวมถ่ืงกัาริ
พิจำาริณาทบทวนกัฎบัตริคณะกัริริมกัาริพิจำาริณา
ค่าตอบแทนและสริริหา

- คณะกริริมการิบริริษััทภิบาลั
 ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 ในคณะกัริริมกัา

ริบริริษััทภิูบาลป็ริะกัอบด้วยกัริริมกัาริอิสริะ 2 คน 
และกัริริมกัาริที�เป็็นผู้บริิหาริ 2 คน เพื�อทำาหน้าที�
กัำากัับดูแลด้านกัาริกัำากัับดูแลกิัจำกัาริที�ดีของบริิษััทฯ 
ในปี็ 2564 มีกัาริป็ริะชุั่ม 2 ครัิ�ง เพื�อพิจำาริณาแผน
และสรุิป็ผลกัาริดำาเนินงาน CSR ปี็ 2564 รัิบทริาบ
ผลกัาริสำาริวจำกัาริกัำากัับดูแลกิัจำกัาริของบริิษััทจำด
ทะเบียนปี็ 2564 และรัิบทริาบหลักัเกัณฑ์์ CGR 
2021 ที�อยู่ริะหว่างกัาริดำาเนินกัาริ/ยังไม่ได้ดำาเนิน
กัาริ ริวมถ่ืงกัาริพิจำาริณาทบทวนกัฎบัตริคณะ
กัริริมกัาริบริริษััทภิูบาล และทบทวนความเหมาะ
สมของกัาริป็ฏิิบัติของบริิษััทฯ ตามหลักักัาริกัำากัับ
ดูแลกิัจำกัาริที�ดีสำาหรัิบบริิษััทจำดทะเบียนปี็ 2560 
(Corporate Governance Code: CG Code) ที�
ป็ริะกัาศโดยสำานักังานคณะกัริริมกัาริกัำากัับหลักั
ทรัิพย์และตลาดหลักัทรัิพย์ ซ่ี�งบริิษััทฯ จำะดำาเนิน
กัาริป็ฏิิบัติในส่วนที�ยังไม่เป็็นไป็ตามหลักั CG Code 
ภูายในกัริอบเวลาที�เหมาะสม เพื�อให้บริิษััทฯ มีกัาริ
ป็ฏิิบัติหลักั CG Code อย่างคริบถ้ืวน

- คณะกริริมการิบริิหุ้าริควัามเส่�ยง
 ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 ในคณะกัริริมกัาริ

บริิหาริความเสี�ยงป็ริะกัอบด้วยกัริริมกัาริอิสริะ 2 
คน ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ และกัริริมกัาริที�เป็็น
ผู้บริิหาริ 1 คน เพื�อทำาหน้าที�ด้านกัาริบริิหาริความ
เสี�ยงในปี็ 2564 มีกัาริป็ริะชุั่ม 2 ครัิ�ง เพื�อรัิบทริาบ
ภูาพริวมกัาริบริิหาริความเสี�ยง อนุมัติแผนบริิหาริ
ความเสี�ยง และจัำดทำาแบบแสดงริายกัาริข้อมูล
ป็ริะจำำาปี็/ริายงานป็ริะจำำาปี็ (56-1 One Report) ใน
ส่วนที�เกีั�ยวข้องกัับกัาริบริิหาริความเสี�ยง พิจำาริณา
ทบทวนกัฎบัตริคณะกัริริมกัาริ นอกัจำากันี�มีกัาริ
แต่งตั�งคณะกัริริมกัาริจัำดกัาริความเสี�ยง และคณะ
ทำางานจัำดกัาริความเสี�ยง เพื�อบริิหาริจัำดกัาริงาน
ด้านความเสี�ยงให้เป็็นไป็ตามนโยบาย วิสัยทัศน์
และแผนกัลยุทธ์ุองค์กัริ ริวมถ่ืงกัาริป็ริะเมินความ
เสี�ยงในแต่ละด้าน

- คณะกริริมการิบริิหุ้าริ
 ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 ในคณะกัริริมกัาริ

บริิหาริป็ริะกัอบด้วยกัริริมกัาริที�เป็็นผู้บริิหาริ และ
ผู้บริิหาริริะดับสูง จำำานวนริวม 4 คน  เพื�อทำาหน้าที�
วางแผนและกัำาหนดนโยบาย ทิศทาง กัลยุทธุ์ 
และโคริงสริ้างกัาริบริิหาริงานหลักัในกัาริดำาเนิน
ธุุริกิัจำของบริิษััทฯ ตลอดจำนพิจำาริณาผลกัำาไริและ
ขาดทุนของบริิษััทฯ และกัาริเสนอจ่ำายเงินปั็นผล
ริะหว่างกัาล หรืิอเงินปั็นผลป็ริะจำำาปี็ เพื�อเสนอ
ต่อคณะกัริริมกัาริบริิษััท และดำาเนินกัาริใด ๆ  ตาม
ที�ได้รัิบมอบหมายจำากัคณะกัริริมกัาริบริิษััท 

• ริายงานของคณะกริริมการิ

 คณะกัริริมกัาริบริิษััทเป็็นผู้รัิบผิดชั่อบต่องบกัาริเงิน
ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อย ซ่ี�งงบกัาริเงินดังกัล่าวจัำดทำาข่�น
ตามมาตริฐานกัาริบัญชีั่ที�รัิบริองทั�วไป็ ริวมทั�งมีกัาริเปิ็ดเผย
ข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุป็ริะกัอบงบกัาริเงิน 
คณะกัริริมกัาริบริิษััทได้แต่งตั�งคณะกัริริมกัาริตริวจำสอบซ่ี�ง
เป็็นกัริริมกัาริอิสริะเป็็นผู้ดูแลรัิบผิดชั่อบเกีั�ยวกัับคุณภูาพของ
ริายงานทางกัาริเงินและริะบบควบคุมภูายใน โดยความเห็น
ของคณะกัริริมกัาริตริวจำสอบที�มีต่อริายงานทางกัาริเงิน และ
ริะบบกัาริควบคุมภูายในจำะถูืกัแสดงในริายงานคณะกัริริมกัาริ
ตริวจำสอบ เปิ็ดเผยในแบบแสดงริายกัาริข้อมูลป็ริะจำำาปี็/
ริายงานป็ริะจำำาปี็ 2564 (แบบ 56-1 One Report) ทั�งนี� ริายงาน
ความริบัผิดชั่อบของคณะกัริริมกัาริบริิษััทตอ่ริายงานทางกัาริ
เงินจำะถูืกันำาเสนอต่อที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััท และเปิ็ด
เผยไว้ในแบบแสดงริายกัาริข้อมูลป็ริะจำำาปี็/ริายงานป็ริะจำำาปี็ 
2564 (แบบ 56-1 One Report) เช่ั่นกััน

• แผู้นส่บทอดตั้ำาแหุ้น่ง

 คณะกัริริมกัาริบริิษััทได้อนุมัตินโยบายในกัาริคัด
เลือกัป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ และนโยบายในกัาริสืบทอด
ตำาแหน่งของผู้บริิหาริ ในกัริณีที�มีเหตุกัาริณ์ฉุกัเฉิน หรืิอกัาริ
เกัษีัยณอายุ เพื�อป้็องกัันไม่ให้กัริะทบต่อกัาริดำาเนินธุุริกิัจำ
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• การิปริะกันภัยควัามริับผิู้ดของกริริมการิแลัะ
ผู้้�บริิหุ้าริ

 สืบเนื�องจำากักัาริขยายตัวทางธุุริกิัจำของบริิษััทฯ 
ที�มีความหลากัหลายมากัยิ�งข่�น ส่งผลให้กัลุ่มบริิษััทฯ มีกัาริ
เข้าทำาธุุริกัริริมทางธุุริกิัจำจำำานวนมากัและมีความเกีั�ยวพันกัับ
กัาริพจิำาริณาอนมัุติ กัาริใหค้วามเหน็ กัาริเข้าริบัริองและผกูัพนั
แทนบริิษััทฯ ตามภูาริะหน้าที�ของกัริริมกัาริและผู้บริิหาริใน
ธุุริกัริริมต่าง ๆ  โดยบางกัริณีอาจำมีความเสี�ยงต่อกัาริเรีิยกัร้ิอง
จำากับุคคลภูายนอกั ริวมทั�งผู้ถืือหุ้นหรืิอผู้มีส่วนได้เสียอื�น ๆ 
เกีั�ยวกัับความรัิบผิดของกัริริมกัาริหรืิอผู้บริิหาริอันสืบเนื�องมา
จำากักัาริป็ฏิิบัติงานตามตำาแหน่งหน้าที�นั�น ๆ คณะกัริริมกัาริ

บริิษััทได้กัำาหนดให้ฝ่่ายจัำดกัาริเสนอคณะกัริริมกัาริบริิษััทเพื�อ
พิจำาริณากัาริทำาป็ริะกัันภัูยความรัิบผิดชั่อบของกัริริมกัาริและ
ผู้บริิหาริ (Directors and Officers Liability Insurance หรืิอ 
D O) โดยริะบุเงื�อนไขกัาริรัิบป็ริะกััน วงเงินป็ริะกัันและค่า
เบี�ยป็ริะกัันเป็็นป็ริะจำำาทุกัปี็ เพื�อให้ความคุ้มคริองกัริริมกัาริ
และผู้บริิหาริกัริณีมีกัาริฟ้องร้ิองเรีิยกัค่าเสียหายอันเนื�องมา
จำากักัาริป็ฏิิบัติหน้าที�ของกัริริมกัาริและผู้บริิหาริภูายใต้อำานาจำ
หน้าที�โดยชั่อบ ยกัเว้นกัาริกัริะทำาที�เป็็นกัาริฉ้อฉลหรืิอทุจำริิต 
บริิษััทฯ ไม่ต้องรัิบผิดชั่อบความสูญเสียและให้เรีิยกัค่าใช้ั่จ่ำาย
ที�เกิัดข่�นทั�งหมดในกัาริต่อสู้คดีคืนจำากักัริริมกัาริหรืิอผู้บริิหาริ
ที�ฉ้อฉลหรืิอทุจำริิต

• การิถ่ืวังดุลัของกริริมการิท่�ไม่เปนผู้้�บริิหุ้าริ

 ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 คณะกัริริมกัาริบริิษััทฯ มีจำำานวน 8 คน ป็ริะกัอบด้วย

 - ป็ริะธุานกัริริมกัาริซ่ี�งเป็็นตัวแทนจำากัผู้ถืือหุ้นริายใหญ่    1  คน
 - กัริริมกัาริที�เป็็นอิสริะ     3  คน
 - กัริริมกัาริที�เป็็นผู้บริิหาริ      4  คน

• ค่าตั้อบแทนกริริมการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริ

 คณะกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหาจำะ
นำาเสนอค่าตอบแทนและโบนัสของกัริริมกัาริต่อที�ป็ริะชัุ่ม
คณะกัริริมกัาริเพื�อนำาเสนอต่อที�ป็ริะชัุ่มสามัญผู้ถืือหุ้น
ป็ริะจำำาป็ีเพื�ออนุมัติ และนำาเสนอค่าตอบแทนของป็ริะธุาน
กัริริมกัาริบริิหาริและป็ริะธุานเจำ้าหน้าที�บริิหาริต่อที�ป็ริะชัุ่ม
คณะกัริริมกัาริเพื�ออนุมัติ โดยค่าตอบแทนดังกัล่าวได้ผ่าน
กัาริพิจำาริณาความเหมาะสมโดยใชั่้ข้อมูลผลสำาริวจำค่า
ตอบแทนกัริริมกัาริของบริิษััทจำดทะเบียนมาป็ริะกัอบกัาริ
พิจำาริณา ซี่�งค่าตอบแทนที�กัริริมกัาริได้ริับอยู่ในริูป็ของค่า
ตอบแทนริายเดือน ค่าเบี�ยป็ริะชัุ่ม บำาเหน็จำ โบนัส หริือผล
ตอบแทนในลักัษัณะอื�น และนอกัจำากันั�นให้ได้ริับเบี�ยเลี�ยง
และสวัสดิกัาริต่าง ๆ ตามริะเบียบบริิษััท ส่วนค่าตอบแทน
ผู้บริิหาริเป็็นไป็ตามหลักักัาริและนโยบายที�คณะกัริริมกัาริ
บริิษััทกัำาหนด ซี่�งเชั่ื�อมโยงกัับผลกัาริดำาเนินงานของบริิษััทฯ 
ตลอดจำนหน้าที�และความริับผิดชั่อบ

• การิพั นากริริมการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริ

 คณะกัริริมกัาริบริิษััทมีนโยบายส่งเสริิม สนับสนุน
ให้กัริริมกัาริและผู้บริิหาริได้รัิบกัาริอบริมในหลักัสูตริต่าง ๆ 
อย่างสมำ�าเสมอและต่อเนื�อง เพื�อเสริิมสร้ิางความรู้ิ มานำามา
ป็รัิบป็รุิงกัาริป็ฏิิบัติงานให้มีป็ริะสิทธิุภูาพมากัยิ�งข่�น อาทิเช่ั่น 
หลักัสูตริที�จัำดโดยสมาคมส่งเสริิมสถืาบันกัริริมกัาริบริิษััทไทย 
สำานักังานคณะกัริริมกัาริกัำากัับหลกััทริพัยแ์ละตลาดหลกััทริพัย์ 
ตลาดหลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย สมาคมบริิษััทจำดทะเบียน
ไทย สมาคมส่งเสริิมผู้ลงทุนไทย หรืิอองค์กัริอิสริะต่าง ๆ

 บริิษััทฯ มีนโยบายจัำดป็ริะชัุ่ม หรืิอกัาริสัมมนาเชิั่ง
ป็ฏิิบัติกัาริสำาหรัิบผู้บริิหาริของบริิษััทฯ อย่างเป็็นทางกัาริ
อย่างน้อยปี็ละ 1 ครัิ�ง เพื�อสื�อสารินโยบาย เป้็าหมาย ทิศทาง 
และกัลยุทธ์ุกัาริดำาเนินธุุริกิัจำของบริิษััทฯ และมีกัาริเชิั่ญผู้ทริง
คุณวุฒิผู้มีป็ริะสบกัาริณ์ที�เป็็นป็ริะโยชั่น์ต่อบริิษััทฯ มาเป็็น
วิทยากัริให้ความรู้ิกัับผู้บริิหาริ
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 เลขานุกัาริบริิษััทจำะนำาเสนอป็ริะกัาศ กัฎเกัณฑ์์
ต่าง ๆ ของสำานักังานคณะกัริริมกัาริกัำากัับหลักัทรัิพย์และ
ตลาดหลักัทริัพย์ ตลาดหลักัทริัพย์แห่งป็ริะเทศไทย หรืิอ
หน่วยงานต่าง ๆ ที�คณะกัริริมกัาริบริิษััทจำะต้องทริาบ ริวม
ทั�งป็ริะชั่าสัมพันธ์ุกัาริสัมมนาและ/หรืิอกิัจำกัริริมต่าง ๆ 
ที�เป็็นป็ริะโยชั่น์ในกัาริป็ฏิิบัตหิน้าที�กัริริมกัาริต่อคณะกัริริมกัาริ
บริิษััท

 ในป็ี 2564 กัริริมกัาริและผู้บริิหาริได้มีกัาริเข้าริ่วม
อบริมและสัมมนา ดังนี�

 - นางพนาลี นริจิำตต์ ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�กัาริเงิน เข้า
อบริมหลักัสูตริ e-learning CFO’s Orientation Couse จัำดโดย
ตลาดหลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย และเข้าอบริมหลกััสูตริแนว
โน้ม ทิศทางกัาริทำา M A ป็ริะเด็นสำาคัญที�ต้องพิจำาริณา และ
กัลยุทธุ์กัาริทำา M A ให้ป็ริะสบความสำาเร็ิจำ จัำดโดยสมาคม
บริิษััทจำดทะเบียนไทย

 บริิษััทฯ ได้เล็งเห็นความสำาคัญเกีั�ยวกัับกัาริพัฒนา
ตนเองของกัริริมกัาริและผู้บริิหาริจ่ำงได้จัำดให้มีกัาริฝ่กัอบริม 
หลักัสูตริในด้านตา่ง ๆ  โดยว่าจ้ำางผู้เชีั่�ยวชั่าญพเิศษัด้านนั�น ๆ  
เข้ามาให้กัาริอบริมให้กัับผู้บริิหาริเพื�อให้เกิัดความรู้ิความเข้าใจำ 
และนำาความรู้ิที�ได้จำากักัาริฝ่กัอบริมมาป็ริะยุกัต์ใช้ั่กัับกัาริ
บริิหาริงานขององค์กัริและเตรีิยมพริ้อมเพื�อริองริับกัาริเจำริิญ
เติบโตในอนาคตของบริิษััทฯ ต่อไป็ หลักัสูตริกัาริอบริมในป็ี 
2564 ป็ริากัฏิดังหัวข้อ “เอกัสาริแนบ 1 ริายละเอียดเกีั�ยวกัับ
กัริริมกัาริ ผู้บริิหาริ ผู้มีอำานาจำควบคุม และเลขานุกัาริบริิษััท”

• การิปริะชุื่มคณะกริริมการิบริิษััท

 บริิษััทฯ มีกัาริกัำาหนดตาริางกัาริป็ริะชัุ่มคณะ
กัริริมกัาริบริิษััทและคณะกัริริมกัาริชุั่ดย่อยล่วงหน้าทุกัปี็ 
โดยมีกัำาหนดกัาริป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััท และคณะ
กัริริมกัาริตริวจำสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัิ�ง ทั�งนี�อาจำ
มีกัาริป็ริะชัุ่มในวาริะพิเศษัเพิ�มตามความจำำาเป็็น ป็ริะธุาน
กัริริมกัาริเป็็นผู้ทำาหน้าที�บริิหาริกัาริป็ริะชัุ่มคณะกัริริมกัาริ
บริิษััท สรุิป็ป็ริะเด็นเรืิ�องต่างๆของวาริะเพื�อกัาริพิจำาริณา 
เปิ็ดโอกัาสและสนับสนุนให้กัริริมกัาริแต่ละคนแสดงความคิด
เห็นอย่างเป็็นอิสริะ และจัำดสริริเวลากัาริป็ริะชุั่มอย่างเหมาะ
สม มีป็ริะสิทธิุภูาพ โดยมีเลขานุกัาริบริิษััททำาหน้าที�ให้กัาริ
สนับสนุนกัาริจัำดเตรีิยมริะเบียบวาริะกัาริป็ริะชุั่ม หนังสือเชิั่ญ

ป็ริะชุั่มและเอกัสาริป็ริะกัอบเพื�อส่งให้กัริริมกัาริเป็็นกัาริล่วง
หน้าอย่างน้อย 7 วันทำากัาริก่ัอนวันป็ริะชุั่ม ดูแลกัาริจัำดกัาริ
ป็ริะชุั่ม จัำดเก็ับเอกัสาริเกีั�ยวกัับกัาริป็ริะชุั่ม ให้คำาป็ร่ิกัษัาเกีั�ยว
กัับกัาริป็ฏิิบัติของคณะกัริริมกัาริบริิษััทใหเ้ป็็นไป็ตามกัฎหมาย 
ข้อบังคับ และริะเบียบ ต่าง ๆ  ที�เกีั�ยวข้อง  ตลอดจำนนำาเสนอ
ป็ริะกัาศ กัฏิริะเบียบต่าง ๆ  และหลักัสูตริกัาริอบริมจำากัหน่วย
งานที�เกีั�ยวข้อง ที�เป็็นป็ริะโยชั่น์ต่อกัาริป็ฏิิบัติหน้าที�ของ
กัริริมกัาริเพื�อให้กัริริมกัาริรัิบทริาบ 

 คณะกัริริมกัาริบริิษััทมีนโยบายส่งเสริิมให้กัริริมกัาริ
แต่ละคนเข้าร่ิวมกัาริป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริอย่างสมำ�าเสมอโดย
เฉลี�ยไม่น้อยกัว่าร้ิอยละ 80 ของกัาริป็ริะชัุ่มคณะกัริริมกัาริ
บริิษััททั�งหมดในริอบปี็ ในปี็ 2564 กัริริมกัาริบริิษััทเข้าร่ิวม
ป็ริะชุั่มคริบทุกัครัิ�ง จำากักัาริป็ริะชุั่มทั�งหมด 8 ครัิ�ง โดยมีกัาริ
เปิ็ดเผยจำำานวนครัิ�งของกัาริป็ริะชุั่มและกัาริเข้าร่ิวมป็ริะชุั่มของ
กัริริมกัาริและกัริริมกัาริชุั่ดย่อยแต่ละคน ในหัวข้อ “ริายงาน
ผลกัาริดำาเนินงานสำาคัญด้านกัาริกัำากัับดูแลกิัจำกัาริ” และยัง
มีนโยบายให้กัริริมกัาริอิสริะป็ริะชัุ่มร่ิวมกัันโดยไม่มีกัริริมกัาริ
ที�เป็็นผู้บริิหาริและไม่มีฝ่่ายจัำดกัาริเข้าร่ิวมป็ริะชุั่มด้วยอย่าง
น้อยปี็ละ 1 ครัิ�ง ในปี็ 2564 มีกัาริป็ริะชุั่มริะหว่างกัริริมกัาริ
อิสริะในเดือนธัุนวาคม

บริิษััทฯ ได้มีกัาริดำาเนินกัาริเพิ�มเติมเพื�อให้มีกัาริป็ฏิิบัติ
ตามหลักักัาริกัำากัับดูแลที�ดี ดังนี� 

- ตั�งแต่ปี็ 2555 กัำาหนดให้มีกัาริป็ริะชุั่มริะหว่าง
กัริริมกัาริตริวจำสอบกัับผู้สอบบัญชีั่ โดยไม่มี
กัริริมกัาริที�เป็็นผู้บริิหาริและไม่มีฝ่่ายจัำดกัาริเข้า
ร่ิวมป็ริะชุั่มด้วยอย่างน้อยปี็ละ 1 ครัิ�ง โดยในปี็ 
2564 มีกัาริป็ริะชุั่มดังกัล่าวในเดือนกุัมภูาพันธ์ุ 

- ตั�งแต่ปี็ 2559 กัำาหนดให้กัาริลงมติแต่ละวาริะ
ในที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััทต้องมีกัริริมกัาริ
อยู่คริบเป็็นองค์ป็ริะชุั่มไม่น้อยกัว่า 2 ใน 3 ของ
จำำานวนกัริริมกัาริทั�งหมด

- ตั�งแต่เดือนธัุนวาคม 2561 กัำาหนดให้บริริจุำวาริะ
พิจำาริณาให้กัริริมกัาริมีส่วนได้เสีย (ถ้ืามี) ริายงาน
กัาริมีส่วนได้เสียในวาริะที�เสนอในกัาริป็ริะชุั่ม
คณะกัริริมกัาริเป็็นวาริะแริกัของกัาริป็ริะชุั่มคณะ
กัริริมกัาริบริิษััททุกัครัิ�งโดยกัริริมกัาริผู้มีส่วนได้
เสียจำะต้องไม่เข้าริ่วมในกัาริป็ริะชัุ่มในวาริะที�ตน
มีส่วนได้เสีย 
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คณะกริริมการิข้องบริิษััทฯ เปน็ัผู้ทริงคณุวฒิุท่�ม่คุณสำมบติัคริบถว้นัตามมาตริา 68 แหง่พริะริาชื่บญัญติับริิษััทมหาชื่นัจัำากัด้  
พ.ศ. 2535 และตามปริะกาศคณะกริริมการิกำากับตลาด้ทุนัท่�เก่�ยวข้้อง ซ่ึ่�งปริะกอบด้้วยบุคคลท่�ม่ความรู้ิความสำามาริถ คณะ
กริริมการิบริิษััทเป็นัผู้ม่บทบาทสำำาคัญในัการิกำาหนัด้นัโยบายข้องบริิษััทฯ ร่ิวมกับผู้บริิหาริริะดั้บสูำงในัการิวางแผนัการิด้ำาเนิันังานั
ทั�งริะยะสัำ�นัและริะยะยาว ตลอด้จันัร่ิวมกำาหนัด้วิสัำยทัศน์ั พันัธิกิจั และเป้าหมาย การิบริิหาริงานัข้ององค์กริ ม่บทบาทสำำาคัญในั
การิกำากับดู้แลตริวจัสำอบ และปริะเมินัผลการิด้ำาเนิันังานัข้องบริิษััทฯ และผลการิปฏิิบัติงานัข้องผู้บริิหาริริะดั้บสูำงอย่างเป็นัอิสำริะ

ณ วันัท่� 31 ธัินัวาคม 2564 คณะกริริมการิข้องบริิษััทฯ และคณะกริริมการิชุื่ด้ย่อย ม่ริายช่ื่�อดั้งต่อไปน่ั�

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการบร�หาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล

ผูตรวจสอบภายใน

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

ประธานเจาหนาที่การตลาด ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ประธานเจาหนาที่การเง�น

คณะกรรมการบร�ษัท

สายงานการตลาด
สายงานโครงการ

TRC

สายงานโครงการ
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สายงานโครงการ
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(N) 

สายงานโครงการ
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(S) 

สายงานโครงการ

พิเศษ

สายงานบร�การ

งานกอสราง

สายงานบร�หาร

คุณภาพ

สายงานบร�หาร

องคกร

สายงานบัญช�

การเง�น
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ริายช่ื่�อกริริมการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริ
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1. นางไพจิำตริ รัิตนานนท์ (1) ป็ริะธุานกัริริมกัาริ 

2. นางรัิชั่ดาภูริณ์ ริาชั่เทวินทร์ิ กัริริมกัาริอิสริะ และ
ป็ริะธุานกัริริมกัาริตริวจำสอบ 

   

3. ริศ.นพ.กัำาจำริ ตติยกัวี กัริริมกัาริอิสริะ 
ป็ริะธุานกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทน
และสริริหา
ป็ริะธุานกัริริมกัาริบริิหาริความเสี�ยง

   

4. นางพวงทิพย์ ศิลป็ศาสตร์ิ กัริริมกัาริอิสริะ และ
ป็ริะธุานกัริริมกัาริบริริษััทภิูบาล

   

5. นายสมัย ลี�สกุัล กัริริมกัาริ และป็ริะธุานกัริริมกัาริบริิหาริ  

6. นายภูาสิต ลี�สกุัล กัริริมกัาริ และป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ    

7. นางพจำนีย์ เผ่าสวัสดิ� กัริริมกัาริ และป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�กัาริตลาด     

8. นางสาวภูาวิตา ลี�สกุัล กัริริมกัาริ และผู้อำานวยกัาริสายงานบริิหาริ
องค์กัริ

 

9. นายโลห์  อิง คี ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�ป็ฏิิบัติกัาริ 

ริวัมจำานวันกริริมการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริของแต่ั้ลัะชุื่ด 3 5 4 4 4

	ป็ริะธุานกัริริมกัาริ      	กัริริมกัาริ    

 1. ป็ริะธุานกัริริมกัาริเป็็นตัวแทนจำากับริิษััท เคพีเค 1999 จำำากััด ผู้ถืือหุ้นริายใหญ่

 กัริริมกัาริผู้มีอำานาจำลงนามผูกัพันบริิษััทฯ ป็ริะกัอบด้วย นางไพจิำตริ รัิตนานนท์ นายสมัย ลี�สกุัล นายภูาสิต ลี�สกุัล และ 
นางพจำนีย์ เผ่าสวัสดิ� กัริริมกัาริสองคนในสี�คนนี�ลงลายมือชืั่�อร่ิวมกััน และป็ริะทับตริาสำาคัญบริิษััทฯ



บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น)92

 สริ กัาริ ดรัิบกัาริ ต ตั กัริริมกัาริ

ริายช่ื่�อกริริมการิ
ปีท่�ได�ริับแตั้่งตั้ั�ง
เปนกริริมการิ

ปีท่�เลั่อกคริั�ง
ลั่าสุด

ปริะเภทของกริริมการิ

การิสริริหุ้า/การิแต่ั้งตัั้�ง
เปนกริริมการิ 

ในการิปริะชุื่มสามัญ
ผู้้�ถ่ือหุุ้�นปริะจำาปี 2564

การิแต่ั้งตัั้�ง 
ในการิปริะชุื่ม
สามัญผู้้�ถ่ือหุุ้�น

ครัิ�งถัืดไป

1.  นางไพจิำตริ รัิตนานนท์ 2548 2562 ป็ริะธุานกัริริมกัาริ ไม่ใช่ั่ 2565

2.  นางรัิชั่ดาภูริณ์  ริาชั่เทวินทร์ิ 2562 2564 กัริริมกัาริอิสริะ ใช่ั่ 2567

3.  ริศ.นพ.กัำาจำริ ตติยกัวี 2562 - กัริริมกัาริอิสริะ ไม่ใช่ั่ 2565

4.  นางพวงทิพย์ ศิลป็ศาสตร์ิ 2559 2563 กัริริมกัาริอิสริะ ไม่ใช่ั่ 2566

5.  นายสมัย ลี�สกุัล 2550 2563 กัริริมกัาริที�เป็็นผู้บริิหาริ ไม่ใช่ั่ 2566

6.  นายภูาสิต ลี�สกุัล 2556 2563 กัริริมกัาริที�เป็็นผู้บริิหาริ ไม่ใช่ั่ 2566

7.  นางพจำนีย์ เผ่าสวัสดิ� 2550 2564 กัริริมกัาริที�เป็็นผู้บริิหาริ ใช่ั่ 2567

8.  นางสาวภูาวิตา ลี�สกุัล 2561 2562 กัริริมกัาริที�เป็็นผู้บริิหาริ ไม่ใช่ั่ 2565

โคริงสร้ิางกัาริจัำดกัาริของบริิษััทฯ ป็ริะกัอบด้วยคณะกัริริมกัาริ 6 ชุั่ด ป็ริะกัอบด้วย คณะกัริริมกัาริบริิษััท คณะกัริริมกัาริ
ตริวจำสอบ คณะกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหา คณะกัริริมกัาริบริริษััทภิูบาล กัริริมกัาริบริิหาริความเสี�ยง และคณะ
กัริริมกัาริบริิหาริ ดังนี�

  ค กัริริมกัาริบริิษััท  ันที�  ัน าคม 

• คณะกริริมการิบริิษััท ท่อาร์ิซ่ึ่ คอนสตั้รัิคชัื่�น จำากัด (มหุ้าชื่น) ป็ริะกัอบด้วยกัริริมกัาริ 8 คน ดังนี�

1. นางไพจิำตริ รัิตนานนท์ ป็ริะธุานกัริริมกัาริ - ตัวแทนจำากับริิษััท เคพีเค 1999 จำำากััด ผู้ถืือหุ้นริายใหญ่

2. นางรัิชั่ดาภูริณ์ ริาชั่เทวินทร์ิ กัริริมกัาริอิสริะ 

3. ริศ.นพ. กัำาจำริ ตติยกัวี กัริริมกัาริอิสริะ

4. นางพวงทิพย์ ศิลป็ศาสตร์ิ กัริริมกัาริอิสริะ

5. นายสมัย ลี�สกุัล กัริริมกัาริที�เป็็นผู้บริิหาริ

6. นายภูาสิต ลี�สกุัล กัริริมกัาริที�เป็็นผู้บริิหาริ

7. นางพจำนีย์ เผ่าสวัสดิ� กัริริมกัาริที�เป็็นผู้บริิหาริ

8. นางสาวภูาวิตา  ลี�สกุัล กัริริมกัาริที�เป็็นผู้บริิหาริ

 กัฎบัตริคณะกัริริมกัาริบริิษััทฯ ได้ถูืกัเผยแพร่ิในเว็บไซีต์ของบริิษััทฯ หัวข้อ “กัาริพัฒนาที�ยั�งยืน/ริายงานกัาริกัำากัับดูแล
กิัจำกัาริและดาวน์โหลดข้อมูล/กัฎบัตริ” ป็ริะกัอบด้วย 10 หัวข้อ คือ องค์ป็ริะกัอบ คุณสมบัติ ขอบเขตอำานาจำหน้าที�และความรัิบ
ผิดชั่อบ บทบาทหน้าที�ของป็ริะธุานกัริริมกัาริ วาริะกัาริดำาริงตำาแหน่ง กัาริป็ริะชุั่ม องค์ป็ริะชุั่ม อำานาจำอนุมัติ ค่าตอบแทน และ
กัาริป็ริะเมินผลกัาริป็ฏิิบัติงาน



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี l รายงานประจำำาปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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ำานาจำ นา  ะ า ร ง ะ รร าร ร  

1. ปฏิิบัติหน้ัาท่�ให้เป็นัไปตามกฎหมาย วัตถุปริะสำงค์ ข้้อบังคับข้องบริิษััทฯ ตลอด้จันัมติท่�ปริะชุื่มผู้ถ่อหุ้นั เว้นัแต่ในัเร่ิ�องท่�
ต้องได้้รัิบอนุัมัติจัากท่�ปริะชุื่มผู้ถ่อหุ้นัก่อนัการิด้ำาเนิันัการิ เช่ื่นั เร่ิ�องท่�กฎหมายกำาหนัด้ให้ต้องได้้รัิบมติท่�ปริะชุื่มผู้ถ่อหุ้นั 
การิทำาริายการิท่�เก่�ยวโยงกนัั  การิได้้มาหร่ิอจัำาหน่ัายไปซ่ึ่�งสำนิัทรัิพย์ และการิซ่ึ่�อหร่ิอข้ายสำนิัทรัิพย์ท่�สำำาคัญตามกฎเกณฑ์์
ข้องตลาด้หลักทรัิพย์แห่งปริะเทศไทย หร่ิอตามท่�หน่ัวยงานัริาชื่การิอ่�นั ๆ กำาหนัด้ เป็นัต้นั 

2. กำาหนัด้และทบทวนัโคริงสำริา้งคณะกริริมการิ ในัเร่ิ�องจัำานัวนั สัำด้ส่ำวนักริริมการิอสิำริะ ริวมทั�งความรู้ิความชื่ำานัาญท่�หลาก
หลาย เพ่�อให้เหมาะสำมกับบริิษััทฯ

3. กำาหนัด้หร่ิอเปล่�ยนัแปลงช่ื่�อกริริมการิผู้ม่อำานัาจัลงลายม่อช่ื่�อผูกพันับริิษััทฯ
4. กำาหนัด้วิสัำยทัศน์ั พันัธิกิจั นัโยบาย กลยุทธ์ิ เป้าหมาย และทิศทางการิด้ำาเนิันังานัข้องบริิษััทฯ โด้ยให้ม่การิทบทวนั

เป็นัปริะจัำาทุกปี และกำากับดู้แลให้ฝ่่ายบริิหาริด้ำาเนิันัการิให้เป็นัไปตามนัโยบาย กลยุทธ์ิ และทิศทางท่�กำาหนัด้ไว้อย่างม่
ปริะสิำทธิิภาพและปริะสิำทธิิผล เพ่�อเพิ�มมูลค่าทางเศริษัฐกิจัสูำงสุำด้แก่ผู้ถ่อหุ้นัและการิเติบโตอย่างยั�งย่นั  ยกเว้นันัโยบาย
หร่ิอการิด้ำาเนิันังานัท่�ต้องได้้รัิบความเห็นัชื่อบและอนุัมัติจัากท่�ปริะชุื่มผู้ถ่อหุ้นั 

5. พิจัาริณาตัด้สิำนัใจัในัเร่ิ�องท่�ม่สำาริะสำำาคัญ เช่ื่นั แผนัธุิริกิจั งบปริะมาณ โคริงการิลงทุนัข้นัาด้ใหญ่ อำานัาจัการิบริิหาริ และ
ริายการิอ่�นัใด้ตามท่�กฎหมายกำาหนัด้ 

6. ติด้ตามดู้แลให้ม่การินัำากลยุทธ์ิข้องบริิษััทฯ ไปปฏิิบัติ และติด้ตามการิวัด้ผลการิด้ำาเนิันังานั โด้ยกำาหนัด้ให้ม่การิริายงานั
ผลการิด้ำาเนิันังานัอย่างสำมำ�าเสำมอ ริวมทั�งให้นัโยบายเพ่�อการิพัฒนัาและปรัิบปรุิงการิด้ำาเนิันังานัข้องบริิษััทฯ โด้ยคำาน่ัง
ถ่งความปลอด้ภัยและสุำข้อนัามัย ความรัิบผิด้ชื่อบต่อสัำงคมและสิำ�งแวด้ล้อม ตลอด้จันัการิพัฒนัาบุคลากริข้องบริิษััทฯ

7. กำากับดู้แลและสำนัับสำนุันัการิสำร้ิางนัวัตกริริมท่�ก่อให้เกิด้มูลค่าแก่องค์กริควบคู่กับการิสำร้ิางคุณปริะโยชื่น์ัต่อผู้ม่ส่ำวนัได้้
เส่ำยทุกฝ่่าย

8. กำากับดู้แลให้ม่การิบริิหาริจััด้การิเทคโนัโลย่สำาริสำนัเทศและมาตริการิรัิกษัาความมั�นัคงปลอด้ภัยข้องริะบบ
เทคโนัโลย่สำาริสำนัเทศ

9. กำาหนัด้นัโยบายบริิหาริความเส่ำ�ยง และกำากับดู้แลให้ม่การิบริิหาริความเสำ่�ยงท่�ม่ปริะสิำทธิิผล ริวมทั�งม่การิทบทวนัและ
ปริะเมินัริะบบการิจััด้การิความเส่ำ�ยงอย่างสำมำ�าเสำมอ และเม่�อริะดั้บความเส่ำ�ยงม่การิเปล่�ยนัแปลง

10. กำากับดู้แลและพัฒนัาการิกำากับดู้แลกิจัการิข้องบริิษััทฯ ให้เป็นัไปตามหลักการิกำากับดู้แลกิจัการิท่�ด่้สำำาหรัิบบริิษััทจัด้
ทะเบ่ยนัเพ่�อเป็นัแนัวทางในัการิด้ำาเนิันัธุิริกิจั ริวมทั�งติด้ตามให้ม่การิปฏิิบัติ และเป็นัแบบอย่างในัการิปฏิิบัติตามหลัก
การิกำากับดู้แลกิจัการิท่�ด่้ 

11. ส่ำงเสำริิมใหพ้นัักงานัทกุริะด้บัม่จัติสำำาน่ักในัจัริิยธิริริมและคณุธิริริม ม่การิปฏิิบัติตามคู่ม่อการิกำากับด้แูลกจิัการิท่�ด่้ จัริิยธิริริม
และจัริริยาบริริณในัการิด้ำาเนิันัธุิริกิจั นัโยบายการิต่อต้านัการิทุจัริิตและคอร์ิรัิปชัื่�นัข้องบริิษััทฯ อย่างเคร่ิงครัิด้ 

12. รัิบผิด้ชื่อบต่อผลปริะกอบการิและการิปฏิิบัติงานัข้องฝ่่ายบริิหาริ โด้ยม่ความตั�งใจัและความริะมัด้ริะวังในัการิปฏิิบัติงานั
13. จััด้ให้ม่ริะบบบัญช่ื่ การิริายงานัทางการิเงินั และการิสำอบบัญช่ื่ท่�เช่ื่�อถ่อได้้ ริวมทั�งดู้แลให้ม่กริะบวนัการิในัการิปริะเมินั

ความเหมาะสำมข้องการิควบคุมภายในั และการิตริวจัสำอบภายในัให้ม่ปริะสำิทธิิภาพและปริะสำิทธิิผล  การิบริิหาริการิ
จััด้การิความเส่ำ�ยง การิริายงานัทางการิเงินั และการิติด้ตามผล 

14. ติด้ตามดู้แลสำภาพคล่องทางการิเงินั ความสำามาริถในัการิชื่ำาริะหน่ั� ริวมทั�งแผนัหร่ิอกลไกในัการิแก้ไข้หากเกิด้ปัญหา
15. ดู้แลใหมั้�นัใจัว่าผู้ถ่อหุ้นัม่สำว่นัริว่มในัการิตดั้สิำนัใจัในัเร่ิ�องสำำาคัญข้องบริิษััทฯ เคาริพสำทิธิิและปฏิิบัติต่อผู้ถ่อหุ้นัทั�งริายใหญ่ 

ริายย่อยและผู้ม่สำ่วนัได้้เส่ำยทุกฝ่่าย อย่างเป็นัธิริริมและโปริ่งใสำ กำากับดู้แลให้ม่กริะบวนัการิและชื่่องทางในัการิริับและ
จััด้การิกับข้้อร้ิองเร่ิยนัข้องผู้ท่�ปริะสำงค์จัะแจ้ังเบาะแสำหร่ิอผู้ม่สำ่วนัได้้เส่ำยทุกฝ่่ายอย่างม่ปริะสิำทธิิผล และเปิด้โอกาสำให้ผู้
ม่ส่ำวนัได้้เส่ำยทุกฝ่่ายสำามาริถติด้ต่อ/ร้ิองเร่ิยนัในัเร่ิ�องท่�อาจัเป็นัปัญหากับคณะกริริมการิได้้โด้ยตริง

16. พิจัาริณาแผนัส่ำบทอด้ตำาแหน่ังปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริ  และแต่งตั�งปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริ และผู้บริิหาริริะดั้บสูำงริอง
จัากปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริ 1 อันัดั้บ
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17. กำากับดู้แลให้ม่การิปริะเมินัผลการิปฏิิบัติงานัข้องปริะธิานักริริมการิบริิหาริ ปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริและผู้บริิหาริริะดั้บ
สูำงเป็นัปริะจัำาทุกปี และอนุัมัติค่าตอบแทนัข้องปริะธิานักริริมการิบริิหาริ และปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริ 

18. กำากับดู้แลให้ม่กริะบวนัการิสำริริหาและเล่อกตั�งบุคคลเป็นักริริมการิบริิษััทอย่างโปร่ิงใสำ และม่การิกำาหนัด้ค่าตอบแทนั
กริริมการิบริิษััทและกริริมการิชุื่ด้ย่อยอย่างเหมาะสำม

19. อุทิศเวลาในัการิปฏิิบัติหน้ัาท่�อย่างเพ่ยงพอ เข้้าร่ิวมปริะชุื่มคณะกริริมการิบริิษััทและการิปริะชุื่มผู้ถ่อหุ้นั เว้นัแต่ในักริณ่ท่�
ม่เหตุสุำด้วิสัำยโด้ยกริริมการิบริิษััทท่�ไม่สำามาริถเข้้าร่ิวมปริะชุื่มจัะต้องแจ้ังให้ปริะธิานักริริมการิหร่ิอเลข้านุัการิบริิษััททริาบ
ล่วงหน้ัาก่อนัการิปริะชุื่ม

20. ดู้แลไม่ให้เกิด้ความขั้ด้แย้งทางผลปริะโยชื่น์ัริะหว่างผู้ม่ส่ำวนัได้้เส่ำยกับบริิษััทฯ 
21. ริายงานัความรัิบผิด้ชื่อบข้องคณะกริริมการิบริิษััท ในัการิจััด้ทำาริายงานัทางการิเงินั โด้ยแสำด้งควบคู่กับริายงานัข้องผู้

สำอบบัญช่ื่ไว้ในัริายงานัปริะจัำาปี และคริอบคลุมเร่ิ�องสำำาคัญต่าง ๆ ตามนัโยบายข้้อพ่งปฏิิบัติท่�ด่้สำำาหรัิบกริริมการิบริิษััท
จัด้ทะเบ่ยนัข้องตลาด้หลักทรัิพย์แห่งปริะเทศไทย 

22. อำานัาจัในัการิด้ำาเนิันัการิดั้งต่อไปน่ั�จัะกริะทำาได้้ก็ต่อเม่�อได้้รัิบอนุัมัติจัากท่�ปริะชุื่มผู้ถ่อหุ้นัก่อนั ทั�งน่ั� กำาหนัด้ให้ริายการิ
ท่�กริริมการิหร่ิอบุคคลท่�อาจัม่ความขั้ด้แย้ง ม่ส่ำวนัได้้เส่ำย หร่ิออาจัม่ความขั้ด้แย้งทางผลปริะโยชื่น์ัอ่�นัใด้ข้องบริิษััทฯ หร่ิอ
บริิษััทย่อย (ถ้าม่) ให้กริริมการิท่�ม่ส่ำวนัได้้เส่ำยในัเร่ิ�องนัั�นัไม่ม่สิำทธิิออกเส่ำยงลงคะแนันัในัเร่ิ�องนัั�นั 

(ก) เร่ิ�องท่�กฎหมายกำาหนัด้ให้ต้องได้้มติท่�ปริะชุื่มผู้ถ่อหุ้นั
(ข้) การิทำาริายการิท่�กริริมการิม่ส่ำวนัได้้เส่ำย และอยู่ในัข่้ายท่�กฎหมายหร่ิอข้้อกำาหนัด้ข้องตลาด้หลักทรัิพย์แห่ง

ปริะเทศไทย ริะบุให้ต้องได้้รัิบอนุัมัติจัากท่�ปริะชุื่มผู้ถ่อหุ้นั
23. พัฒนัาความรู้ิความสำามาริถในัการิปฏิิบัติงานัอย่างต่อเน่ั�องโด้ยการิเข้้าอบริมหร่ิอเข้้าร่ิวมในัหลักสูำตริท่�เก่�ยวข้้องกับการิ

ปฏิิบัติหน้ัาท่�กริริมการิหร่ิอกิจักริริมสัำมมนัาท่�เป็นัการิเพิ�มพูนัความรู้ิในัการิปฏิิบัติงานัอย่างต่อเน่ั�อง
24. คณะกริริมการิบริิษััทอาจัแต่งตั�งกริริมการิและผู้บริิหาริตามท่�เห็นัสำมควริให้เป็นั คณะกริริมการิชุื่ด้ย่อยต่าง ๆ  เพ่�อปฏิิบัติ

งานัตามความเหมาะสำมและ/หร่ิอตามท่�ได้้รัิบมอบหมายจัากคณะกริริมการิบริิษััท และริว่มพิจัาริณาอนัมัุติกฎบัตริคณะ
กริริมการิชุื่ด้ย่อยต่าง ๆ โด้ยกำาหนัด้ให้ทบทวนักฎบัตริคณะกริริมการิชุื่ด้ย่อย และมาตริการิและขั้�นัตอนัการิอนุัมัติการิ
ทำาริายการิริะหว่างกันัเป็นัปริะจัำาทุกปี

 ทั�งน่ั� การิมอบอำานัาจัแก่กริริมการิดั้งกล่าวข้้างต้นั จัะไม่ริวมถ่งการิมอบอำานัาจัท่�ทำาให้กริริมการิชุื่ด้ย่อยต่างๆ 
สำามาริถอนุัมัติริายการิท่�ตนัหร่ิอบุคคลท่�อาจัม่ความขั้ด้แย้ง ม่ส่ำวนัได้้เส่ำย หร่ิออาจัม่ความขั้ด้แย้งทางผลปริะโยชื่น์ั
ในัลักษัณะอ่�นัใด้ทำากับบริิษััทฯ หร่ิอบริิษััทย่อย (ถ้าม่) ริวมทั�งกำาหนัด้ให้ต้องข้อความเห็นัชื่อบจัากท่�ปริะชุื่มผู้ถ่อ
หุ้นัในัการิทำาริายการิท่�เก่�ยวโยงกันั และการิได้้มาหร่ิอจัำาหน่ัายไปซ่ึ่�งสำินัทรัิพย์ท่�สำำาคัญข้องบริิษััทฯ ท่�เป็นัไปตาม
ข้้อกำาหนัด้ข้องตลาด้หลักทรัิพย์แห่งปริะเทศไทย

25. เร่ิ�องท่�คณะกริริมการิไม่ควริด้ำาเนิันัการิ   
(ก) คณะกริริมการิจัะตอ้งไมแ่ทริกแซึ่งการิตดั้สิำนัใจัข้องฝ่่ายจััด้การิซ่ึ่�งคณะกริริมการิได้้มอบหมายใหฝ่้่ายจััด้การิด้ำาเนันิั

การิริบัผิด้ชื่อบตดั้สิำนัใจัในัการิด้ำาเนิันังานั เช่ื่นั การิจััด้ซ่ึ่�อจััด้จ้ัาง การิรัิบบุคลากริเข้้าทำางานั  การิบริิหาริจััด้การิงานั
ปริะจัำา (day-to-day operation) เป็นัต้นั 

(ข้) คณะกริริมการิจัะต้องริะมัด้ริะวังในัการิอนุัมัติริายการิริะหว่างกันั และ/หร่ิอริายการิท่�กริริมการิม่ส่ำวนัได้้เส่ำย โด้ย
กริริมการิท่�ม่ส่ำวนัได้้เส่ำยไม่ควริเข้้าร่ิวมปริะชุื่มเพ่�ออนุัมัติเร่ิ�องท่�ตนัม่ส่ำวนัได้้เส่ำย

ำานาจำ นา  ะ า ร งประ าน รร าร ร

ปริะธิานักริริมการิม่บทบาทหนั้าท่�กำากับดู้แลการิใช้ื่นัโยบาย และแนัวทางปฏิิบัติงานัเชิื่งกลยุทธ์ิข้องฝ่่ายจััด้การิ ริวมทั�งให้
คำาแนัะนัำาและสำนัับสำนุันัการิด้ำาเนิันัธุิริกิจัข้องฝ่่ายจััด้การิ แต่ไม่ม่ส่ำวนัร่ิวมในัการิบริิหาริงานัปริะจัำาข้องบริิษััทฯ ปริะธิานักริริมการิ
เป็นัผู้ทำาหน้ัาท่�เป็นัปริะธิานัในัท่�ปริะชุื่มคณะกริริมการิบริิษััทและท่�ปริะชุื่มผู้ถ่อหุ้นั และสำนัับสำนุันัให้กริริมการิทุกคนัม่ส่ำวนัร่ิวมในั
การิปริะชื่มุ ตลอด้จันัด้แูลใหก้าริปริะชื่มุคณะกริริมการิบริิษััทและการิปริะชื่มุผู้ถ่อหุ้นัด้ำาเนิันัไปอยา่งม่ปริะสำทิธิิภาพจันัสำำาเร็ิจัลุล่วง
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ณ วันัท่� 31 ธัินัวาคม 2564 คณะกริริมการิตริวจัสำอบปริะกอบด้้วยกริริมการิอิสำริะ 3 คนั ดั้งน่ั�

1. นัางรัิชื่ด้าภริณ์ ริาชื่เทวินัทร์ิ เป็นั ปริะธิานักริริมการิตริวจัสำอบ
2. ริศ.นัพ. กำาจัริ ตติยกว่   
3. นัางพวงทิพย์ ศิลปศาสำตร์ิ   

โด้ยม่นัางสำาวเริวด่้ อาจัหาญ ผู้จััด้การิฝ่่ายบัญช่ื่อาวุโสำ เป็นัเลข้านุัการิคณะกริริมการิตริวจัสำอบ

ทั�งน่ั� นัางรัิชื่ด้าภริณ์ ริาชื่เทวินัทร์ิ ปริะธิานักริริมการิตริวจัสำอบเป็นัผู้ม่ความรู้ิและปริะสำบการิณ์ในัการิสำอบทานัความน่ัา
เช่ื่�อถ่อข้องงบการิเงินั

คณะกริริมการิตริวจัสำอบม่วาริะการิด้ำาริงตำาแหน่ังคริาวละ 3 ปี 

กฎบัตริฉับับล่าสุำด้ได้้ถูกเผยแพร่ิในัเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ ปริะกอบด้้วย 9 หัวข้้อ ค่อ วัตถุปริะสำงค์ข้องการิตั�งคณะกริริมการิตริวจั
สำอบ ข้อบเข้ตอำานัาจัหน้ัาท่�และความรัิบผิด้ชื่อบ องค์ปริะกอบและคุณสำมบัติ วาริะการิด้ำาริงตำาแหน่ัง การิปริะชุื่ม องค์ปริะชุื่ม 
ค่าตอบแทนักริริมการิตริวจัสำอบ หน่ัวยงานัท่�รัิบผิด้ชื่อบ และการิรัิกษัาคุณภาพกริริมการิตริวจัสำอบ 

ำานาจำ นา  ะ า ร ง ะ รร าร ร จำ  

1. สำอบทานัให้บริิษััทม่การิริายงานัทางการิเงินัอย่างถูกต้องและเปิด้เผยอย่างเพ่ยงพอ โด้ยการิปริะสำานังานักับผู้สำอบบัญช่ื่
ภายนัอกและผู้บริิหาริท่�รัิบผิด้ชื่อบจััด้ทำาริายงานัทางการิเงินัทั�งริายไตริมาสำและปริะจัำาปี คณะกริริมการิตริวจัสำอบอาจั
เสำนัอแนัะให้ผู้สำอบบัญช่ื่สำอบทานัหร่ิอตริวจัสำอบริายการิใด้ ๆ ท่�เห็นัว่าจัำาเป็นั และเป็นัเร่ิ�องสำำาคัญในัริะหว่างการิตริวจั
สำอบบัญช่ื่ข้องบริิษััทก็ได้้

2. พิจัาริณาอนุัมัติแผนังานัตริวจัสำอบภายในั งบปริะมาณ และกำาลังพลข้องการิปฏิิบัติงานัตริวจัสำอบภายในั หร่ิอคัด้เล่อก 
/เสำนัอแต่งตั�งผู้ตริวจัสำอบภายในัในักริณ่ใช้ื่บริิการิจัากหน่ัวยงานัภายนัอก (Outsourcing)

3. สำอบทานัใหบ้ริิษััทม่ริะบบการิควบคมุภายในั และการิตริวจัสำอบภายในัท่�เหมาะสำมและม่ปริะสำทิธิิผล และพจิัาริณา ความ
เป็นัอิสำริะข้องหน่ัวยงานัตริวจัสำอบภายในั ตลอด้จันัให้ความเห็นัชื่อบในัการิแต่งตั�ง โยกย้าย ความด่้ความชื่อบ การิเลิก
จ้ัางหัวหน้ัาหน่ัวยงานัตริวจัสำอบภายในั และการิเปล่�ยนัแปลง/เลิกจ้ัางผู้ตริวจัสำอบภายในัในักริณ่ใช้ื่บริิการิจัากหน่ัวยงานั
ภายนัอก  (Outsourcing)

4. สำอบทานัการิใหบ้ริิษััทฯ ปฏิิบัตติามกฎหมายวา่ด้้วยหลกัทริพัยแ์ละตลาด้หลกัทริพัย ์ข้้อกำาหนัด้ข้องตลาด้หลกัทริพัยแ์หง่
ปริะเทศไทย หร่ิอกฎหมายท่�เก่�ยวข้้องกับธุิริกิจัข้องบริิษััทฯ

5. พิจัาริณาคัด้เล่อก เสำนัอแต่งตั�ง หร่ิอเลิกจ้ัางบุคคลท่�ม่ความเป็นัอิสำริะเพ่�อทำาหน้ัาท่�เป็นัผู้สำอบบัญช่ื่ข้องบริิษััท ริวมถ่ง
พิจัาริณาเสำนัอค่าตอบแทนัข้องผู้สำอบบัญช่ื่ ริวมทั�งเข้้าร่ิวมปริะชุื่มกับผู้สำอบบัญช่ื่โด้ยไม่ม่ฝ่่ายจััด้การิเข้้าร่ิวมปริะชุื่ม
อย่างน้ัอยปีละ 1 ครัิ�ง

6. พิจัาริณาริายการิท่�เก่�ยวโยงกนัั หร่ิอริายการิท่�อาจัม่ความข้ดั้แยง้ทางผลปริะโยชื่นัใ์หเ้ปน็ัไปตามกฎหมาย และข้้อกำาหนัด้
ข้องตลาด้หลักทรัิพย์แห่งปริะเทศไทย ทั�งน่ั�เพ่�อให้มั�นัใจัว่า ริายการิดั้งกล่าวสำมเหตุสำมผล และเป็นัปริะโยชื่น์ัสูำงสุำด้ต่อ
บริิษััทฯ
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7. ปฏิิบัติการิอ่�นัใด้ตามท่�คณะกริริมการิบริิษััทมอบหมายและคณะกริริมการิตริวจัสำอบเห็นัชื่อบด้้วย เช่ื่นั ทบทวนันัโยบาย
การิบริิหาริทางการิเงินัและการิบริิหาริความเส่ำ�ยง ทบทวนัการิปฏิิบัติตามจัริริยาบริริณทางธุิริกิจัข้องผู้บริิหาริ ทบทวนั
ร่ิวมกับผู้บริิหาริข้องบริิษััทฯ ในัริายงานัสำำาคัญๆ ท่�ต้องเสำนัอต่อสำาธิาริณชื่นัตามท่�กฎหมายกำาหนัด้ ได้้แก่ บทริายงานั
และการิวิเคริาะห์ข้องฝ่่ายบริิหาริ เป็นัต้นั

8. จััด้ทำาริายงานัข้องคณะกริริมการิตริวจัสำอบ โด้ยเปิด้เผยไว้ในัริายงานัปริะจัำาปีข้องบริิษััทฯ ซ่ึ่�งริายงานัด้ังกล่าวต้อง
ลงนัามโด้ยปริะธิานักริริมการิตริวจัสำอบ และต้องปริะกอบด้้วยข้้อมูลอย่างน้ัอยดั้งต่อไปน่ั�
8.1 ความเห็นัเก่�ยวกับความถูกต้องคริบถ้วนั เป็นัท่�เช่ื่�อถ่อได้้ข้องริายงานัทางการิเงินัข้องบริิษััทฯ
8.2 ความเห็นัเก่�ยวกับความเพ่ยงพอข้องริะบบการิควบคุมภายในัข้องบริิษััทฯ
8.3 ความเห็นัเก่�ยวกับการิปฏิิบัติตามกฎหมายว่าด้้วยหลักทรัิพย์และตลาด้หลักทรัิพย์แห่งปริะเทศไทย ข้้อกำาหนัด้ข้อง

ตลาด้หลักทรัิพย์ หร่ิอกฎหมายท่�เก่�ยวข้้องกับธุิริกิจัข้องบริิษััทฯ
8.4 ความเห็นัเก่�ยวกับความเหมาะสำมข้องผู้สำอบบัญช่ื่
8.5 ความเห็นัเก่�ยวกับริายการิท่�อาจัม่ความขั้ด้แย้งทางผลปริะโยชื่น์ั
8.6 จัำานัวนัการิปริะชุื่มคณะกริริมการิตริวจัสำอบ และการิเข้้าร่ิวมปริะชุื่มข้องกริริมการิตริวจัสำอบแต่ละท่านั
8.7 ความเห็นัหร่ิอข้้อสัำงเกตโด้ยริวมท่�คณะกริริมการิตริวจัสำอบได้้รัิบจัากการิปฏิิบัติหน้ัาท่�ตามกฎบัตริ
8.8 ริายงานัอ่�นัท่�เห็นัว่าผู้ถ่อหุ้นัและผู้ลงทุนัทั�วไปควริทริาบ ภายใต้ข้อบเข้ต หน้ัาท่� และความรัิบผิด้ชื่อบท่�ได้้รัิบมอบ

หมายจัากคณะกริริมการิบริิษััท
9. ริายงานักจิักริริมตา่ง ๆ  ท่�ทำาอย่างเปน็ัปริะจัำา เพ่�อคณะกริริมการิบริิษััทจัะได้้ทริาบถ่งกิจักริริมข้องคณะกริริมการิตริวจัสำอบ 

ดั้งต่อไปน่ั�
9.1 ริายงานัการิปริะชุื่มคณะกริริมการิตริวจัสำอบ ซ่ึ่�งริะบุความเห็นัข้องคณะกริริมการิตริวจัสำอบ ในัเร่ิ�องต่างๆ ไว้อย่าง

ชัื่ด้เจันั
9.2 ริายงานัเก่�ยวกับความเห็นัต่อริายงานัทางการิเงินั การิตริวจัสำอบภายในั และกริะบวนัการิตริวจัสำอบภายในั
9.3 ริายงานัอ่�นัใด้ท่�เห็นัว่าคณะกริริมการิบริิษััทควริทริาบ

10. ในัการิปฏิิบัติหน้ัาท่�ข้องคณะกริริมการิตริวจัสำอบ หากพบหร่ิอม่ข้้อสำงสัำยว่า ม่ริายการิ หร่ิอการิกริะทำาดั้งต่อไปน่ั� ซ่ึ่�งอาจั
ม่ผลกริะทบอย่างม่นััยสำำาคัญต่อฐานัะการิเงินั และผลการิด้ำาเนิันังานัข้องบริิษััท ให้คณะกริริมการิตริวจัสำอบริายงานัต่อ
คณะกริริมการิบริิษััทเพ่�อด้ำาเนิันัการิปรัิบปรุิง แก้ไข้ ภายในัเวลาท่�คณะกริริมการิตริวจัสำอบเห็นัสำมควริ
10.1 ริายการิท่�เกิด้ความขั้ด้แย้งทางผลปริะโยชื่น์ั
10.2 ข้้อสำงสัำย หร่ิอสัำนันิัษัฐานัว่าอาจัม่การิทุจัริิต หร่ิอม่สิำ�งผิด้ปกติ หร่ิอม่ความบกพร่ิองสำำาคัญในัริะบบการิควบคุม

ภายในั
10.3 ข้้อสำงสัำยว่าอาจัม่การิฝ่่าฝื่นักฎหมายว่าด้้วยหลักทรัิพย์และตลาด้หลักทรัิพย์ ข้้อกำาหนัด้ข้องตลาด้หลักทรัิพย์แห่ง

ปริะเทศไทย หร่ิอกฎหมายท่�เก่�ยวข้้องกับธุิริกิจัข้องบริิษััทฯ
 หากคณะกริริมการิตริวจัสำอบได้้ริายงานัต่อคณะกริริมการิบริิษััทถ่งสิำ�งท่�ม่ผลกริะทบอย่างม่นััยสำำาคัญต่อฐานัะการิเงินั 

และผลการิด้ำาเนิันังานั และได้้ม่การิหาร่ิอร่ิวมกันักับคณะกริริมการิบริิษััทและผู้บริิหาริแล้วว่าต้องด้ำาเนิันัการิปรัิบปรุิง
แก้ไข้ เม่�อคริบกำาหนัด้เวลาท่�กำาหนัด้ไว้ร่ิวมกันั หากคณะกริริมการิตริวจัสำอบพบว่าม่การิเพิกเฉัยต่อการิด้ำาเนิันัการิแก้ไข้
ดั้งกล่าวโด้ยไม่ม่เหตุผลอันัสำมควริ กริริมการิตริวจัสำอบริายใด้ริายหน่ั�งอาจัริายงานัสิำ�งท่�พบดั้งกล่าวต่อสำำานัักงานัคณะ
กริริมการิกำากับหลักทรัิพย์และตลาด้หลักทรัิพย์ หร่ิอตลาด้หลักทรัิพย์แห่งปริะเทศไทยได้้

11. ในักริณ่ท่�ผู้สำอบบัญช่ื่พบพฤติการิณ์อันัควริสำงสัำยว่ากริริมการิ ผู้จััด้การิ หร่ิอบุคคลซ่ึ่�งรัิบผิด้ชื่อบในัการิด้ำาเนิันังานัข้องบ
ริิษััทฯ ได้้กริะทำาความผิด้ตามท่�กฎหมายริะบุ และได้้แจ้ังข้้อเท็จัจัริิงเก่�ยวกับพฤติการิณ์ดั้งกล่าวให้คณะกริริมการิตริวจั
สำอบข้องบริิษััทฯ รัิบทริาบ และเพ่�อด้ำาเนิันัการิตริวจัสำอบต่อไปโด้ยไม่ชัื่กช้ื่า และให้คณะกริริมการิตริวจัสำอบริายงานัผล
การิตริวจัสำอบเบ่�องต้นัให้แก่สำำานัักงานัคณะกริริมการิกำากับหลักทรัิพย์และตลาด้หลักทรัิพย์ และผู้สำอบบัญช่ื่ทริาบภายในั
สำามสิำบวันันัับแต่วันัท่�ได้้รัิบแจ้ังจัากผู้สำอบบัญช่ื่ พฤติการิณ์อันัควริสำงสัำยท่�ต้องแจ้ังดั้งกล่าว และวิธ่ิการิเพ่�อให้ได้้ซ่ึ่�งข้้อเท็จั
จัริิงเก่�ยวกับพฤติการิณ์นัั�นั ให้เป็นัไปตามท่�คณะกริริมการิกำากับตลาด้ทุนัปริะกาศกำาหนัด้
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12. ให้ม่อำานัาจัเชิื่ญกริริมการิ ผู้บริิหาริ หัวหนั้าหนั่วยงานั หร่ิอพนัักงานัข้องบริิษััทฯ หาร่ิอ หร่ิอตอบคำาถามข้องคณะ
กริริมการิตริวจัสำอบ

13. พิจัาริณาทบทวนัข้อบเข้ตอำานัาจัหน้ัาท่�ความรัิบผิด้ชื่อบ และปริะเมินัผลการิปฏิิบัติงานัข้องคณะกริริมการิตริวจัสำอบ
เป็นัปริะจัำาทุกปี

14. ปฏิิบัติงานัอ่�นัใด้ตามท่�คณะกริริมการิบริิษััทฯ มอบหมาย ด้้วยความเห็นัชื่อบจัากคณะกริริมการิตริวจัสำอบ

  ะ รร าร จำาร า า น ะ รร า

ณ วันัท่� 31 ธัินัวาคม 2564 คณะกริริมการิพจิัาริณาคา่ตอบแทนัและสำริริหาปริะกอบด้้วยกริริมการิอสิำริะ 3 คนั และกริริมการิ
ท่�เป็นัผู้บริิหาริ 2 คนั ริวม 5 คนั ดั้งน่ั�

1. ริศ.นัพ. กำาจัริ ตติยกว่ เป็นั ปริะธิานักริริมการิพิจัาริณาค่าตอบแทนัและสำริริหา
2. นัางรัิชื่ด้าภริณ์ ริาชื่เทวินัทร์ิ
3. นัางพวงทิพย์ ศิลปศาสำตร์ิ
4. นัายภาสิำต ล่�สำกุล

5. นัางพจัน่ัย์ เผ่าสำวัสำดิ้�

โด้ยม่นัางสำาวฝั่�งฝั่นั ชัื่�นัศิริิ เลข้านุัการิบริิษััท เป็นัเลข้านุัการิคณะกริริมการิพิจัาริณาค่าตอบแทนัและสำริริหา 

คณะกริริมการิพิจัาริณาค่าตอบแทนัและสำริริหาม่วาริะการิด้ำาริงตำาแหน่ังคริาวละ 3 ปี 

กฎบัตริฉับับล่าสุำด้ได้้ถูกเผยแพร่ิในัเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ  ปริะกอบด้้วย 6 หัวข้้อ ค่อ ข้อบเข้ตอำานัาจัหน้ัาท่�และความรัิบ
ผิด้ชื่อบ องค์ปริะกอบ วาริะการิด้ำาริงตำาแหน่ัง การิปริะชุื่ม การิริายงานัผลการิปฏิิบัติหน้ัาท่� และการิปริะเมินัผลการิปฏิิบัติงานั 

ำานาจำ นา  ะ า ร ง ะ รร าร จำาร า า น ะ รร า

1. ด้้านัการิพิจัาริณาค่าตอบแทนั

1.1 พิจัาริณากำาหนัด้กริอบ และงบปริะมาณในัการิข่้�นัเงินัเด่้อนัและโบนััสำปริะจัำาปีข้องบริิษััทฯ และบริิษััท สำหการิ
วิศวกริ จัำากัด้ ในัอัตริาท่�เหมาะสำม สำอด้คล้องกับผลการิด้ำาเนิันังานัในัภาพริวมข้องกลุ่มบริิษััทฯ 

1.2 กำาหนัด้เกณฑ์์การิปริะเมินัผลการิปฏิิบัติงานั และร่ิวมปริะเมินัผลการิปฏิิบัติงานัปริะจัำาปีข้องปริะธิานักริริมการิ
บริิหาริและปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริ เพ่�อนัำาเสำนัอผลการิปริะเมินัให้คณะกริริมการิบริิษััทในัการิพิจัาริณาอนัุมัติ
ค่าตอบแทนั

1.3 พิจัาริณาริูปแบบและหลักเกณฑ์์การิจ่ัายค่าตอบแทนัข้องกริริมการิ ปริะธิานักริริมการิบริิหาริ และปริะธิานัเจ้ัา
หน้ัาท่�บริิหาริ ว่าม่ความเหมาะสำมกับภาริะหน้ัาท่�ความรัิบผิด้ชื่อบ โด้ยคำาน่ังถ่งผลการิปฏิิบัติงานั ผลปริะกอบการิ
ข้องกลุ่มบริิษััทฯ และข้นัาด้ธุิริกิจั โด้ยเท่ยบเค่ยงได้้กับบริิษััทอ่�นัในัอุตสำาหกริริมเด่้ยวกันั ม่ความเป็นัธิริริมและสำม
เหตุสำมผล 

1.4 พิจัาริณากำาหนัด้ค่าตอบแทนัปริะจัำาปีข้องคณะกริริมการิบริิษััท คณะกริริมการิชุื่ด้ย่อย ปริะธิานักริริมการิบริิหาริ 
ปริะธิานัเจ้ัาหนัา้ท่�บริิหาริ  และนัำาเสำนัอคณะกริริมการิบริิษััทเพ่�อพจิัาริณาอนัมัุติสำำาหริบัคา่ตอบแทนัข้องปริะธิานั
กริริมการิบริิหาริ ปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริ ส่ำวนัค่าตอบแทนัคณะกริริมการิบริิษััท และคณะกริริมการิชุื่ด้ย่อยจัะนัำา
เสำนัอให้คณะกริริมการิบริิษััทพิจัาริณาและนัำาเสำนัอต่อท่�ปริะชุื่มผู้ถ่อหุ้นัเพ่�อพิจัาริณาอนุัมัติ

1.5 กริณ่ท่�ม่การิเสำนัอข้ายหลักทรัิพย์ หร่ิอใบสำำาคัญแสำด้งสิำทธิิท่�จัะซ่ึ่�อหุ้นัให้แก่กริริมการิและพนัักงานั (ESOP)  คณะ
กริริมการิพิจัาริณาค่าตอบแทนัและสำริริหาม่หน้ัาท่�พิจัาริณาเง่�อนัไข้ หลักเกณฑ์์การิจััด้สำริริท่�เหมาะสำม และเป็นั
ธิริริมต่อทั�งพนัักงานัและผู้ถ่อหุ้นั และพจิัาริณาความเหมาะสำมและใหค้วามเหน็ัชื่อบสำำาหรัิบกริณ่ท่�ม่การิจััด้สำริริให้
กริริมการิเกินักว่าร้ิอยละ 5 ข้องหลักทรัิพย์ทั�งหมด้ท่�จัะจััด้สำริริ โด้ยต้องไม่ม่คณะกริริมการิพิจัาริณาค่าตอบแทนั
และสำริริหาได้้รัิบจััด้สำริริเกินักว่าร้ิอยละ 5
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2. ด้้านัการิสำริริหากริริมการิและผู้บริิหาริริะดั้บสูำง

2.1 กำาหนัด้คุณสำมบัติข้องบุคคลท่�จัะด้ำาริงตำาแหน่ังกริริมการิ ปริะธิานักริริมการิบริิหาริ ปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริ  
และผู้บริิหาริริะดั้บสูำงริองจัากปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริ 1 อันัดั้บได้้แก่ ปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�การิเงินั ปริะธิานัเจ้ัา
หน้ัาท่�การิตลาด้ ปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�ปฏิิบัติการิ และตำาแหน่ังอ่�นัท่�จัะแต่งตั�งข่้�นัใหม่ (ถ้าม่)   ท่�ต้องการิสำริริหา และ
พิจัาริณาคุณสำมบัติข้องบุคคลท่�ได้้รัิบการิเสำนัอเล่�อนัตำาแหนั่งมาด้ำาริงตำาแหนั่งข้้างต้นั โด้ยการิพิจัาริณาความรู้ิ 
ความสำามาริถ ปริะสำบการิณ ์และความเช่ื่�ยวชื่าญ ท่�เหมาะสำม เปน็ัปริะโยชื่นัต่์อการิด้ำาเนิันักิจัการิข้องกลุ่มบริิษััทฯ 

2.2 สำริริหาและคัด้เล่อกบุคคลท่�ม่คุณสำมบัติเหมาะสำมท่�จัะมาด้ำาริงตำาแหน่ังกริริมการิ ปริะธิานักริริมการิบริิหาริ ปริะธิานั 
เจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริ และผู้บริิหาริริะดั้บสูำงริองจัากปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริ 1 อันัดั้บตามท่�ริะบุในัข้้อ 2.1 โด้ยการิ  
พิจัาริณาแต่งตั�งเป็นัดั้งน่ั� 
- เสำนัอใหท่้�ปริะชุื่มคณะกริริมการิบริิษััทพจิัาริณานัำาเสำนัอตอ่ท่�ปริะชุื่มผู้ถ่อหุ้นัเป็นัผู้แต่งตั�ง สำำาหรัิบกริริมการิบริิษััท

ท่�คริบวาริะ และ/หร่ิอการิเพิ�มจัำานัวนักริริมการิ 
- เสำนัอให้ท่�ปริะชืุ่มคณะกริริมการิบริิษััทเป็นัผู้แต่งตั�ง สำำาหรัิบการิแต่งตั�งกริริมการิแทนัตำาแหนั่งท่�ว่างลงกริณ่ท่�

กริริมการิลาออก หร่ิอไม่สำามาริถปฏิิบัติหน้ัาท่�ได้้
- เสำนัอให้ท่�ปริะชุื่มคณะกริริมการิบริิษััทเป็นัผู้แต่งตั�ง สำำาหรัิบการิแต่งตั�งปริะธิานักริริมการิบริิหาริ ปริะธิานั

เจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริ และผู้บริิหาริริะดั้บสูำงริองจัากปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริ 1 อันัดั้บ 
2.3 พิจัาริณาให้ความเห็นัแผนัการิส่ำบทอด้ตำาแหน่ังข้องปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริเพ่�อนัำาเสำนัอต่อท่�ปริะชุื่ม 

คณะกริริมการิบริิษััทเพ่�อพิจัาริณาอนุัมัติ

นัอกจัากนัั�นัแล้ว คณะกริริมการิพิจัาริณาค่าตอบแทนัและสำริริหายังม่หน้ัาท่�ในัการิด้ำาเนิันัการิเร่ิ�องอ่�นัใด้ ตามท่�ได้้ริับมอบ
หมายจัากคณะกริริมการิบริิษััท  และคณะกริริมการิบริิษััทม่อำานัาจัในัการิเปล่�ยนัแปลงบทบาท หน้ัาท่� และความรัิบผิด้ชื่อบข้อง
คณะกริริมการิพิจัาริณาค่าตอบแทนัและสำริริหาตามความจัำาเป็นั หร่ิอเห็นัสำมควริ

 4 ะ รร าร รรร า

ณ วันัท่� 31 ธัินัวาคม 2564 คณะกริริมการิบริริษััทภิบาลปริะกอบด้้วยกริริมการิอิสำริะ 2 คนั และกริริมการิท่�เป็นัผู้บริิหาริ 
2  คนั ริวม 4 คนั ดั้งน่ั�

1. นัางพวงทิพย์ ศิลปศาสำตร์ิ  เป็นั ปริะธิานักริริมการิบริริษััทภิบาล
2. นัางรัิชื่ด้าภริณ์ ริาชื่เทวินัทร์ิ  
3. นัางพจัน่ัย์ เผ่าสำวัสำดิ้� 
4. นัางสำาวภาวิตา ล่�สำกุล

โด้ยม่นัางสำาวฝั่�งฝั่นั ชัื่�นัศิริิ เลข้านุัการิบริิษััท เป็นัเลข้านุัการิคณะกริริมการิบริริษััทภิบาล

คณะกริริมการิบริริษััทภิบาลม่วาริะการิด้ำาริงตำาแหน่ังคริาวละ 3 ปี 

กฎบัตริฉับับล่าสุำด้ได้้ถูกเผยแพร่ิในัเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ ปริะกอบด้้วย 6 หัวข้้อ ค่อ ข้อบเข้ตอำานัาจัหน้ัาท่�และความรัิบผิด้
ชื่อบ องค์ปริะกอบ วาริะการิด้ำาริงตำาแหน่ัง การิปริะชุื่ม การิริายงานัผลการิปฏิิบัติหน้ัาท่� และการิปริะเมินัผลการิปฏิิบัติงานั
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ำานาจำ นา  ะ า ร ง ะ รร าร รร า  

1. สำอบทานันัโยบายการิกำากับดู้แลกิจัการิ จัริิยธิริริมธิรุิกิจั ริวมทั�งนัโยบายและแนัวปฏิิบัติในัการิด้ำาเนิันังานัด้้านัความริบัผิด้
ชื่อบต่อสัำงคมและสิำ�งแวด้ล้อมข้องบริิษััทฯ ท่�ฝ่่ายจััด้การิทบทวนัและนัำาเสำนัอ เพ่�อให้มั�นัใจัว่าเป็นัไปตามหลักการิกำากับ
ดู้แลกิจัการิท่�ด่้ และนัำาเสำนัอต่อคณะกริริมการิบริิษััท

2. เสำนัอแนัวปฏิิบัติ และ/หร่ิอนัโยบายท่�เก่�ยวข้้องกับการิกำากับดู้แลกิจัการิท่�ด่้ต่อคณะกริริมการิบริิษััท
3. ให้คำาแนัะนัำาแก่คณะกริริมการิบริิษััท ในัเร่ิ�องท่�เก่�ยวกับการิกำากับดู้แลกิจัการิท่�ด่้
4. กำากับดู้แลให้ฝ่่ายจััด้การินัำานัโยบายกำากับดู้แลกิจัการิท่�ด่้ไปด้ำาเนิันัการิในัเชิื่งปฏิิบัติ
5. ติด้ตามงานัด้้านัความรัิบผิด้ชื่อบต่อสัำงคมและสิำ�งแวด้ล้อมและริายงานัต่อคณะกริริมการิบริิษััท

นัอกจัากนัั�นัแล้ว คณะกริริมการิบริริษััทภิบาลยังม่หน้ัาท่�ในัการิด้ำาเนิันัการิเร่ิ�องอ่�นัใด้ ท่�ได้้รัิบมอบหมายจัากคณะกริริมการิ
บริิษััท และคณะกริริมการิบริิษััทม่อำานัาจัในัการิเปล่�ยนัแปลงข้อบเข้ตหน้ัาท่�และความรัิบผิด้ชื่อบข้องคณะกริริมการิบริริษััทภิบาล
ตามความจัำาเป็นัหร่ิอเห็นัสำมควริ 

 5 ะ รร าร ร าร า ยง

ณ วันัท่� 31 ธัินัวาคม 2564 คณะกริริมการิบริิหาริความเส่ำ�ยงปริะกอบด้้วยกริริมการิอิสำริะ 2 คนั ปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริ
และกริริมการิท่�เป็นัผู้บริิหาริ 1 คนั ริวม 4 คนั ดั้งน่ั�

1. ริศ.นัพ. กำาจัริ ตติยกว่  เป็นั ปริะธิานักริริมการิบริิหาริความเส่ำ�ยง
2. นัางรัิชื่ด้าภริณ์ ริาชื่เทวินัทร์ิ
3. นัายภาสิำต  ล่�สำกุล
4. นัางพจัน่ัย์ เผ่าสำวัสำดิ้� 

โด้ยม่นัางสำาวภาวติา ล่�สำกุล กริริมการิและผู้อำานัวยการิสำายงานับริิหาริองคก์ริ เปน็ัเลข้านักุาริคณะกริริมการิบริิหาริความเสำ่�ยง

คณะกริริมการิบริิหาริความเส่ำ�ยงม่วาริะการิด้ำาริงตำาแหน่ังคริาวละ 3 ปี 

กฎบัตริข้องคณะกริริมการิบริิหาริความเส่ำ�ยงได้้ถูกเผยแพร่ิในัเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ ปริะกอบด้้วย 6 หัวข้้อ ค่อ องค์ปริะกอบ
และคุณสำมบัติ วาริะการิด้ำาริงตำาแหน่ัง ข้อบเข้ตอำานัาจัหน้ัาท่�และความรัิบผิด้ชื่อบ การิปริะชุื่ม การิริายงานัผลการิปฏิิบัติหน้ัาท่� 
และการิปริะเมินัผลการิปฏิิบัติงานั

ำานาจำ นา  ะ า ร ง ะ รร าร ร าร า ยง 

1. กำาหนัด้นัโยบายการิบริิหาริความเส่ำ�ยง และกริอบการิด้ำาเนิันังานัการิบริิหาริความเส่ำ�ยงโด้ยริวมข้องบริิษััทฯ ซ่ึ่�งคริอบคลุม
ถ่งความเสำ่�ยงท่�สำำาคัญปริะเภทตา่ง ๆ  เช่ื่นั ความเสำ่�ยงในัการิเข้้าปริะมลูงานั  ความเสำ่�ยงด้้านัการิจััด้หาวตัถดิุ้บและอปุกริณ์  
ความเส่ำ�ยงการิก่อสำร้ิาง ความเส่ำ�ยงทางการิเงินั และความเส่ำ�ยงด้้านับุคลากริ เป็นัต้นั ริวมถ่งให้คำาแนัะนัำาแก่คณะกริริมการิ
และฝ่่ายจััด้การิในัเร่ิ�องการิบริิหาริความเส่ำ�ยง

2. กำาหนัด้แผนังานัการิบริิหาริความเส่ำ�ยงและกำากับดู้แลให้ม่การิด้ำาเนิันัการิตามแผนังานั 
3. กำากับดู้แลการิด้ำาเนิันังานัด้้านัการิบริิหาริความเสำ่�ยงองค์กริกำาหนัด้วางกลยุทธ์ิให้สำอด้คล้องกับวิสัำยทัศน์ั พันัธิกิจั และ

เป้าหมายข้ององค์กริ 
4. กำากับดู้แล สำนัับสำนุันั ผลักดั้นัให้เกิด้ความร่ิวมม่อในัการิบริิหาริความเส่ำ�ยงทั�วทั�งองค์กริ และทบทวนัความเพ่ยงพอข้อง

นัโยบายและริะบบการิบริิหาริความเส่ำ�ยงอย่างต่อเน่ั�อง เพ่�อให้การิบริิหาริความเส่ำ�ยงเป็นัไปอย่างม่ปริะสิำทธิิภาพ
5. ริายงานัตอ่ท่�ปริะชื่มุคณะกริริมการิบริิษััท เก่�ยวกบัริายการิความเสำ่�ยงท่�สำำาคัญ การิปริะเมนิัสำถานัะความเสำ่�ยง การิบริิหาริ

ความเส่ำ�ยง ผลกริะทบท่�จัะเกิด้ในัการิด้ำาเนิันังานั  ริวมถ่งวิธ่ิการิป้องกันัและสิำ�งท่�ต้องด้ำาเนิันัการิปรัิบปรุิงแก้ไข้ ในักริณ่ท่�
ม่เร่ิ�องสำำาคัญซ่ึ่�งกริะทบต่อบริิษััทฯ อย่างม่นััยสำำาคัญ ต้องริายงานัต่อคณะกริริมการิบริิษััทโด้ยเร็ิว 

6. คณะกริริมการิบริิหาริความเส่ำ�ยงม่อำานัาจัจััด้ตั�งคณะทำางานัเพ่�อทำาหน้ัาท่�ด้้านับริิหาริความเส่ำ�ยง และริายงานัต่อคณะ
กริริมการิบริิหาริความเส่ำ�ยง

7. ปฏิิบัติงานัอ่�นัใด้ ตามท่�ได้้รัิบมอบหมายจัากคณะกริริมการิบริิษััท



ร  าร  น ร น จำำา  า น100

 6 ะ รร าร ร าร

ณ วันัท่� 31 ธัินัวาคม 2564 คณะกริริมการิบริิหาริปริะกอบด้้วยกริริมการิท่�เป็นัผู้บริิหาริ 4 คนั ดั้งน่ั� 

1. นัายสำมัย ล่�สำกุล เป็นั ปริะธิานักริริมการิบริิหาริ
2. นัายภาสิำต ล่�สำกุล
3. นัางพจัน่ัย์ เผ่าสำวัสำดิ้�
4. นัายโลห์ อิง ค่ 

โด้ยม่นัางสำาวรุ่ิงนัภา บุพฤทธิิ�  เลข้านุัการิบริิหาริ เป็นัเลข้านุัการิคณะกริริมการิบริิหาริ

ำานาจำ นา  ะ า ร ง ะ รร าร ร าร 

1. กำาหนัด้นัโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ิ แผนัธุิริกิจั แผนัการิด้ำาเนิันังานั งบปริะมาณและค่าใช้ื่จ่ัายลงทุนัปริะจัำาปี  ตาริาง
อำานัาจัอนัมัุติ อำานัาจัการิบริิหาริตา่ง ๆ  และโคริงสำริา้งการิบริิหาริงานัหลกัในัการิด้ำาเนิันัธุิริกิจัข้องบริิษััทฯ ริวมทั�งพิจัาริณา
การิแก้ไข้ปรัิบปรุิงต่าง ๆ  เพ่�อให้สำอด้คล้องและสำนัับสำนุันัต่อสำภาพเศริษัฐกิจัและสำภาวะการิแข่้งขั้นัในัตลาด้ เพ่�อเสำนัอ
ให้คณะกริริมการิบริิษััทพิจัาริณาอนุัมัติ 

2. ควบคุมดู้แลการิด้ำาเนิันัธุิริกิจัข้องบริิษััทฯ ให้เป็นัไปตามนัโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ิธุิริกิจั แผนัการิด้ำาเนิันังานั และงบ
ปริะมาณปริะจัำาปีท่�ได้้รัิบอนุัมัติจัากคณะกริริมการิบริิษััท ให้เป็นัไปอย่างม่ปริะสิำทธิิภาพและเอ่�อต่อสำภาพธุิริกิจั พร้ิอม
ให้คำาปร่ิกษัา แนัะนัำา การิบริิหาริจััด้การิแก่ผู้บริิหาริ

3. ด้ำาเนิันัการิจััด้ทำาธุิริกริริมทางการิเงินักับสำถาบันัการิเงินัในัการิเปิด้บัญช่ื่ การิให้กู้ย่ม การิกู้ย่ม การิจััด้หาวงเงินัสิำนัเช่ื่�อ ริวม
ถ่งการิให้หลักปริะกันั จัำานัำา จัำานัอง คำ�าปริะกันั และการิอ่�นั ๆ ริวมถ่งการิซ่ึ่�อข้ายและจัด้ทะเบ่ยนักริริมสิำทธิิ�ท่�ดิ้นัใด้ ๆ 
ตามวัตถุปริะสำงค์เพ่�อปริะโยชื่น์ัในัการิด้ำาเนิันักิจัการิข้องบริิษััทฯ ซ่ึ่�งต้องผ่านัการิพิจัาริณาอนุัมัติจัากคณะกริริมการิบริิษััท

4. พิจัาริณาการิเข้้าทำาสัำญญาเก่�ยวกบัธุิริกิจัข้องบริิษััทฯ และสำญัญาเก่�ยวกบัการิซ่ึ่�อทริพัย์สิำนัหร่ิอทำาให้ได้้มาซ่ึ่�งสำทิธิิเพ่�อนัำา
มาใช้ื่ปริะโยชื่น์ัในักิจัการิข้องบริิษััทฯ ตลอด้จันัการิกำาหนัด้ขั้�นัตอนัและวิธ่ิการิเจัริจัาเพ่�อทำาสัำญญาดั้งกล่าว

5. พิจัาริณาผลกำาไริและข้าด้ทุนัข้องบริิษััทฯ และการิเสำนัอจ่ัายเงินัปันัผลริะหว่างกาลหร่ิอเงินัปันัผลปริะจัำาปี เพ่�อเสำนัอต่อ
คณะกริริมการิบริิษััท

6. พิจัาริณาผลการิด้ำาเนัินังานัข้องบริิษััทฯ และบริิษััทย่อยทุกไตริมาสำและเปร่ิยบเท่ยบกับงบปริะมาณ เพ่�อเสำนัอต่อ
คณะกริริมการิบริิษััท

7. ม่อำานัาจัจ้ัาง แต่งตั�ง โยกย้าย ปลด้ออก เลิกจ้ัาง กำาหนัด้อัตริาค่าจ้ัาง ให้บำาเหน็ัจัริางวัล ปรัิบข่้�นัเงินัเด่้อนั ค่าตอบแทนั 
เงินัโบนััสำ ข้องพนัักงานัริะด้บัผู้บริิหาริ ตั�งแต่ริะดั้บผู้ช่ื่วยผู้อำานัวยการิฝ่่ายข่้�นัไป โด้ยอำานัาจัจ้ัาง แต่งตั�ง โยกย้าย ปลด้ออก 
และเลิกจ้ัางผู้บริิหาริ 1 อันัดั้บริองจัากปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริจัะเป็นัอำานัาจัข้องคณะกริริมการิพิจัาริณาค่าตอบแทนั
และสำริริหา

8. ด้ำาเนิันัการิอ่�นั ๆ เพ่�อสำนัับสำนุันัการิด้ำาเนิันัการิดั้งกล่าวข้้างต้นั หร่ิอตามท่�ได้้รัิบมอบหมายจัากคณะกริริมการิบริิษััทในั
แต่ละคริาวไป

9. พิจัาริณาและริายงานัคณะกริริมการิบริิษััททนััท่เม่�อตริวจัพบหร่ิอสำงสำยัวา่ ม่เหตกุาริณ์ทุจัริิต ม่การิปฏิิบัติท่�ฝ่่าฝื่นักฎหมาย 
และม่การิกริะทำาท่�ผิด้ปกติอ่�นั

10. ด้ำาเนิันัการิใด้ ๆ ตามท่�ได้้รัิบมอบหมายจัากคณะกริริมการิบริิษััท
ทั�งน่ั� คณะกริริมการิบริิษััทม่อำานัาจัในัการิแก้ไข้เปล่�ยนัแปลงข้อบเข้ตอำานัาจัหน้ัาท่�ข้องคณะกริริมการิบริิหาริได้้ตามท่�จัำาเป็นั

หร่ิอเห็นัสำมควริ
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ำานาจำ น าร น ง งน ง ะ รร าร ร าร ะประ าน จำา นา ร าร

คณะกริริมการิบริิหาริ และปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริม่อำานัาจัในัการิอนุัมัติวงเงินัต่าง ๆ ตามคู่ม่ออำานัาจัอนุัมัติและ
ด้ำาเนิันัการิ อาทิเช่ื่นั

เร่�อง คณะกรรมการบริหาร ประธาน่เจ้ำาหน้่าท่�บริหาร

- การิอนุัมัติงบปริะมาณโคริงการิ
- การิตัด้หน่ั�สูำญ
- การิเบิกเงินัทด้ริอง
- ค่าเล่�ยงรัิบริอง การิปริะชื่าสัำมพันัธ์ิ และการิบริิจัาค
- การิกู้ย่มเงินัริะยะสัำ�นัริะหว่างบริิษััทในัเคร่ิอ

-
5-10 ล้านับาท

-
-

50-100 ล้านับาท

ไม่จัำากัด้วงเงินั
< 5 ล้านับาท

> 100,000 บาท/ครัิ�ง
> 50,000 บาท/ครัิ�ง

< 50 ล้านับาท

น ย าย าร ำารง ำา นง รร าร น ร น ง รร าร ะประ าน จำา นา ร าร

คณะกริริมการิกำาหนัด้นัโยบายการิด้ำาริงตำาแหน่ังกริริมการิท่�บริิษััทอ่�นัข้องกริริมการิและปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริ ให้เป็นั
ตามข้้อบังคับข้้อ 13 วริริค 2  ข้องบริิษััทฯ ดั้งน่ั� 

“ห้ามมใิหก้ริริมการิเข้้าเปน็ัหุ้นัส่ำวนัในัหา้งหุ้นัสำว่นัสำามญัหร่ิอเปน็ัหุ้นัส่ำวนัไมจ่ัำากัด้ความริบัผดิ้ในัหา้งหุ้นัสำว่นัจัำากัด้ ปริะกอบ
กิจัการิหร่ิอเข้้าเป็นักริริมการิในับริิษััทเอกชื่นัหร่ิอบริิษััทอ่�นัท่�ปริะกอบกจิัการิอันัม่สำภาพอยา่งเด่้ยวกันัและเป็นัการิแข่้งขั้นักับกิจัการิ
ข้องบริิษััท เว้นัแต่จัะได้้แจ้ังให้ท่�ปริะชุื่มผู้ถ่อหุ้นัทริาบก่อนัท่�จัะม่มติแต่งตั�ง”  

และกำาหนัด้ให้กริริมการิแต่ละคนัไปด้ำาริงตำาแหน่ังกริริมการิในับริิษััทจัด้ทะเบ่ยนัในัตลาด้หลักทรัิพย์ฯ ไม่เกินักว่า 4 บริิษััท 
ในักริณ่ท่�กริริมการิและปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริเข้้าด้ำาริงตำาแหน่ังกริริมการิในับริิษััทอ่�นัท่�ไม่เข้้าข่้ายท่�ริะบุในัข้้อบังคับให้ริายงานั
ต่อท่�ปริะชุื่มคณะกริริมการิบริิษััทเพ่�อรัิบทริาบ

2  ร าร

ณ วันัท่� 31 ธัินัวาคม 2564 ผู้บริิหาริข้องบริิษััทฯ ม่จัำานัวนั 5 คนั ดั้งน่ั�

1. นัายสำมัย ล่�สำกุล ปริะธิานักริริมการิบริิหาริ

2. นัายภาสิำต ล่�สำกุล ปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�บริิหาริ 

3. นัางพนัาล่ นัริจิัตต์ ปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�การิเงินั 

4. นัายโลห์ อิง ค่ ปริะธิานัเจ้ัาหน้ัาท่�ปฏิิบัติการิ

5. นัางสำาวภาวิตา ล่�สำกุล ผู้อำานัวยการิสำายงานับริิหาริองค์กริ และรัิกษัาการิ ผู้อำานัวยการิสำายงานัการิตลาด้
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อบ ต หนาที� ค ามรัิบ ิดชั่อบ อ ริ าน จำาหนาที�บริิหาริ มีดั นี
1. เป็็นผู้สนับสนุนและอำานวยกัาริกัาริทำางานของคณะกัริริมกัาริบริิษััท ทั�งในด้านป็ฏิิบัติกัาริและด้านงานอำานวยกัาริ นำา

เสนองานต่อคณะกัริริมกัาริบริิษััทโดยเป็็นผู้เชืั่�อมต่อริะหว่างกัริริมกัาริบริิษััทและพนักังาน
2. ดำาเนินกัาริวางริะบบบริิหาริงาน  กัาริผลิตสินค้าหรืิอบริิกัาริจำนถ่ืงกัาริส่งมอบงาน  เช่ั่น กัาริตลาด งานป็ริะมูล งาน

ออกัแบบ งานจัำดซืี�อ กัาริผลิตและกัาริส่งมอบโคริงกัาริ
3. รัิบผดิชั่อบด้านกัาริจัำดกัาริทางกัาริเงนิ ภูาษีั ความเสี�ยง กัาริจัำดกัารินำาเสนองบป็ริะมาณป็ริะจำำาปี็ต่อคณะกัริริมกัาริบริิษััท 

ดูแลกัาริจัำดกัาริ และจัำดสริริทรัิพยากัริองค์กัริให้เป็็นไป็ตามกัริอบแนวทางของงบป็ริะมาณ ภูายใต้กัฎหมาย กัฎริะเบียบ 
และข้อบังคับ

4. กัำากัับดูแลกัาริจัำดกัาริด้านทรัิพยากัริบุคคลที�มีป็ริะสิทธิุภูาพ และให้เป็็นไป็ตามอำานาจำหน้าที�ที�กัำาหนดไว้และเป็็นไป็ตาม
กัฎหมาย กัฎริะเบียบ และข้อบังคับ

5. ดำาเนินกัาริด้านป็ริะชั่าสัมพันธ์ุองค์กัริ และชุั่มชั่นสัมพันธ์ุ เป้็าหมายขององค์กัริ ริวมทั�งสินค้าและบริิกัาริ จำะต้องได้รัิบ
กัาริเผยแพริ่ป็ริะชั่าสัมพันธ์ุเพื�อให้เกิัดภูาพลักัษัณ์ที�ดีและเป็็นที�ภูาคภููมิใจำของผู้ถืือหุ้น

6. ดำาเนินกัาริเรืิ�องกัาริจัำดหาทุนเพื�อกัาริดำาเนินงานของบริิษััท วางแผนกัาริจัำดหาทุน แหล่งทุน กัลยุทธ์ุกัาริจัำดหาทุน กัาริ
จัำดทำาเอกัสาริกัาริหาทุน และอื�น ๆ

7. ดำาเนินกัาริเรืิ�องอื�นใด ขององค์กัริ ตามที�คณะกัริริมกัาริบริิษััทจำะมอบหมาย
  ทั�งนี� ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริจำะอยู่ภูายใต้กัาริบังคับบัญชั่าและริายงานโดยตริงต่อคณะกัริริมกัาริบริิษััท 
  อน่�ง ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ ไม่มีอำานาจำในกัาริดำาเนินกัาริใด ๆ เกีั�ยวกัับริายกัาริหรืิอเรืิ�องที�ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�

บริิหาริ หรืิอบุคคลที�อาจำมีความขดัแย้งมีสว่นได้ส่วนเสีย หรืิออาจำมีความขดัแยง้ทางผลป็ริะโยชั่นใ์นลกััษัณะอื�นใด (ตามข้อบงัคบั
ของบริิษััทฯ ตามที�สำานักังานคณะกัริริมกัาริกัำากัับหลกััทริพัยแ์ละตลาดหลกััทริพัยป์็ริะกัาศกัำาหนด หรืิอตามที�ตลาดหลกััทริพัยแ์หง่
ป็ริะเทศไทยกัำาหนด) ที�จำะทำาข่�นกัับบริิษััทฯ หรืิอบริิษััทย่อย 

   คาตอบ ทนกัริริมกัาริบริิหาริ บริิหาริ

• ค่าตั้อบแทนท่�เปนตัั้วัเงิน  

(ก)  ค่าตั้อบแทนท่�เปนตัั้วัเงินของผู้้�บริิหุ้าริ 

ค่าตั้อบแทน
ปี 2563 ปี 2564

จำานวันคน จำานวันเงิน (ลั�านบาท) จำานวันคน จำานวันเงิน (ลั�านบาท)

เงินเดือน 5 22.80 5 19.29

โบนัส 0 0

ริวัมทั�งสิ�น 22 0 1 2

 หมายเหตุ: 1. ผู้บริิหาริ 5 คน ป็ริะกัอบด้วยนายสมัย ลี�สกุัล นายภูาสิต ลี�สกุัล นางพนาลี นริจิำตต์ นายโลห์ อิง คี และนางสาวภูาวิตา ลี�สกุัล
2. ค่าตอบแทนผู้บริิหาริป็ริะกัอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบี�ยป็ริะกัันชีั่วิตและอุบัติเหตุกัลุ่ม ค่าเบี�ยป็ริะกัันสุขภูาพ เงินป็ริะกัันสังคม และเงนิสมทบ

กัองทุนสำาริองเลี�ยงชีั่พ และในที�นี�ไม่ริวมค่าตอบแทนของผู้จัำดกัาริฝ่่ายบัญชีั่ และผู้จัำดกัาริฝ่่ายกัาริเงิน

(ข)  ค่าตั้อบแทนของปริะธุานกริริมการิบริิหุ้าริ แลัะปริะธุานเจ�าหุ้น�าท่�บริิหุ้าริ

 คณะกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหาเป็็นผู้ป็ริะเมินผลกัาริป็ฏิิบัติงานและพิจำาริณากัาริจ่ำายค่าตอบแทนของ
ป็ริะธุานกัริริมกัาริบริิหาริ และป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ และเสนอต่อคณะกัริริมกัาริบริิษััทเพื�ออนุมัติ

 ค่าตอบแทนของป็ริะธุานกัริริมกัาริบริิหาริ และป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริป็ริะกัอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินป็ริะกัันสังคม 
เงินสมทบกัองทุนสำาริองเลี�ยงชีั่พ ค่าเบี�ยป็ริะกัันสุขภูาพ ริถืป็ริะจำำาตำาแหน่ง คนขับริถื และค่านำ�ามัน

•  ค่าตั้อบแทนอ่�น

(ก)  ค่าตั้อบแทนอ่�นของผู้้�บริิหุ้าริ

 เงินสมทบกัองทุนสำาริองเลี�ยงชีั่พ
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เงินสมทบ
ปี 2563 ปี 2564

จำานวันคน จำานวันเงิน (ลั�านบาท) จำานวันคน จำานวันเงิน (ลั�านบาท)

กัองทุนสำาริองเลี�ยงชีั่พ 4 1.07 4 0.66

หมายเหตุ:  ผู้บริิหาริ 4 คน ป็ริะกัอบด้วย นายสมัย ลี�สกุัล นายภูาสิต ลี�สกุัล นางพจำนีย์ เผ่าสวัสดิ� และนางสาวภูาวิตา ลี�สกุัล
 โดย - นายสมัย ลี�สกุัล ลาออกัจำากักัองทุนสำาริองเลี�ยงชีั่พ เมื�อวันที� 30 มิถุืนายน 2564
   - นางพจำนีย์ เผ่าสวัสดิ� ลาออกัจำากักัองทุนสำาริองเลี�ยงชีั่พ เมื�อวันที� 28 กุัมภูาพันธ์ุ 2564

 บค ากัริ

ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 บริิษััทฯ และบริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด มีพนักังานทั�งสิ�น 1,150 คน ป็ริะกัอบด้วยพนักังาน
ป็ริะจำำา 311 คน และพนักังานชัั่�วคริาว 839 คน แบ่งตามสายงานต่าง ๆ ได้ดังนี�

สายงาน
จำานวันพนักงาน (คน)

ปี 2563 ปี 2564

พนักังานป็ริะจำำา

ฝ่่ายบริิหาริ (ตั�งแต่ริะดับผู้อำานวยกัาริสายงานข่�นไป็) 7 7

สายงานกัาริตลาด 18 10

สายงานวิศวกัริริม 47 44

สายงานป็ฏิิบัติกัาริ 92 96

สายงานบริิกัาริงานก่ัอสร้ิาง 16 16

สายงานบริิหาริองค์กัริ 82 88

สายงานบริิหาริคุณภูาพ 31 29

สายงานบัญชีั่และกัาริเงิน 20 21

ริวัม 313 311

พนักงานชัื่�วัคริาวั 1,260 3

ริวัมพนักงานทั�งหุ้มด 1,5 3 1,150

• ผู้ลัตั้อบแทนพนักงาน 

  ในปี็ 2564 บริิษััทฯ และบริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด ได้จ่ำายผลตอบแทนให้แก่ัพนักังานจำำานวนริวมทั�งสิ�น 485.13 
ล้านบาท ผลตอบแทนได้แก่ั เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินป็ริะกัันสังคม ค่าเบี�ยป็ริะกัันชีั่วิตและอุบัติเหตุกัลุ่ม ค่าเบี�ยป็ริะกััน
สุขภูาพ  และเงินสมทบกัองทุนสำาริองเลี�ยงชีั่พ เป็็นต้น

หนว่ียั  ลา้นบาท

ผู้ลัตั้อบแทนพนักงาน
(ไม่ริวัมกริริมการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริท่�แสดงในหัุ้วัข�อก่อนหุ้น�า)

ปี 2563 ปี 2564

พนักังานป็ริะจำำา 309.48 232.25

พนักังานสัญญาจ้ำาง 191.83 252.88

ริวัมผู้ลัตั้อบแทนทั�งหุ้มด 501 31 4 5 13
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• กองทุนสำาริองเล่ั�ยงช่ื่พ

 บริิษััทฯ ได้จัำดตั�งกัองทุนสำาริองเลี�ยงชีั่พ ทิสโก้ัมาสเตอร์ิร่ิวมทุน ซ่ี�งจำดทะเบียนและบริิหาริโดยบริิษััทหลักัทรัิพย์ ทิส
โก้ั จำำากััด โดยมีวัตถุืป็ริะสงค์เพื�อสร้ิางขวัญและกัำาลังใจำให้แก่ัพนักังาน และจูำงใจำให้พนักังานทำางานกัับบริิษััทฯ ในริะยะยาว ริาย
ละเอียดเพิ�มเติม ป็ริากัฏิในหัวข้อ “กัาริขับเคลื�อธุุริกิัจำเพื�อความยั�งยืน”

• นโยบายการิพั นาพนักงาน 

 ตามป็รัิชั่ญาองค์กัริของบริิษััทฯ ถืือว่าพนักังานเป็็นทรัิพยากัริที�มีคุณค่ามากัที�สุดขององค์กัริ ซ่ี�งบริิษััทฯ ได้ย่ดมั�นและ
มุ่งเน้นกัาริบริิหาริทรัิพยากัริบุคคลอย่างต่อเนื�องมาโดยตลอด บริิษััทฯ มีนโยบายในกัาริบริิหาริและพัฒนาทรัิพยากัริบุคคล 
ริายละเอียดเพิ�มเติม ป็ริากัฏิในหัวข้อ “กัาริขับเคลื�อธุุริกิัจำเพื�อความยั�งยืน” 

• ข�อพิพาททางด�านแริงงานท่�สำาคัญในริะยะ 3 ปีท่�ผู่้านมา 

  ไม่มี

 านกัาริบริิษััท

ในปี็ 2564 คณะกัริริมกัาริบริิษััทได้มีมติแต่งตั�งนางสาวฝั่�งฝั่น ชัั่�นศิริิ ดำาริงตำาแหน่งเลขานุกัาริบริิษััท ตั�งแต่วันที� 24 กุัมภูาพันธ์ุ 
2564 เพื�อให้เป็็นไป็ตามมาตริา 89/15 แห่งพริะริาชั่บัญญัติหลักัทรัิพย์และตลาดหลักัทรัิพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ริ.บ. หลักัทรัิพย์”)

โดยเลขานุกัาริบริิษััทมีหน้าที�และความรัิบผิดชั่อบตามมาตริา 89/15 แห่ง พ.ริ.บ. หลักัทรัิพย์ และนโยบายกัาริกัำากัับดูแล
กิัจำกัาริที�ดีของบริิษััทดังนี�

1. จัำดทำาและเก็ับรัิกัษัาเอกัสาริ
- ทะเบียนกัริริมกัาริ 
- หนังสือเชิั่ญป็ริะชั่มุคณะกัริริมกัาริริวมถ่ืงหนังสือนัดป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริชั่ดุย่อยที�เป็น็เลขานกุัาริ คือคณะกัริริมกัาริ

พิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหา และคณะกัริริมกัาริบริริษััทภิูบาล   
- ริายงานกัาริป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััทและคณะกัริริมกัาริชุั่ดย่อย 
- หนังสือเชิั่ญป็ริะชุั่ม และริายงานกัาริป็ริะชุั่มผู้ถืือหุ้น

2. เก็ับรัิกัษัาริายงานกัาริมีส่วนได้เสีย และหนังสือรัิบริองความเป็็นอิสริะที�ริายงานโดยกัริริมกัาริและผู้บริิหาริ และจัำดส่ง
สำาเนาริายงานดังกัล่าวให้ป็ริะธุานคณะกัริริมกัาริ และป็ริะธุานกัริริมกัาริตริวจำสอบทริาบภูายใน 7 วันนับแต่วันที�บริิษััทฯ ได้รัิบ
ริายงานนั�น

3. ดำาเนินกัาริอื�น ๆ ตามที�คณะกัริริมกัาริตลาดทุนป็ริะกัาศกัำาหนด  และตามที�บริิษััทฯ มอบหมาย อาทิเช่ั่น 
- ให้คำาแนะนำาด้านกัฎหมายและกัฎเกัณฑ์์ต่าง ๆ  ที�เกัี�ยวข้อง และข้อพ่งป็ฏิิบัติด้านกัาริกัำากัับดแูลใหก้ัาริดำาเนนิกิัจำกัริริม

ของคณะกัริริมกัาริให้เป็็นไป็ตามกัฎหมาย
- ทำาหน้าที� ในกัาริดำาเนินกัาริจัำดป็ริะชัุ่มคณะกัริริมกัาริบริิษััท คณะกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและ 

สริริหา คณะกัริริมกัาริบริริษััทภิูบาล คณะกัริริมกัาริบริิหาริความเสี�ยง
- ทำาหน้าที�เป็็น Contact Person รัิบผิดชั่อบในกัาริเปิ็ดเผยข้อมูล และริายงานสาริสนเทศที�ถูืกัต้อง คริบถ้ืวนตาม

กัฎหมายให้กัับตลาดหลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย และสำานักังานคณะกัริริมกัาริกัำากัับหลักัทรัิพย์และตลาดหลักัทรัิพย์
- หน้าที�อื�น ๆ ตามที�ได้รัิบมอบหมายจำากับริิษััทฯ

ทั�งนี� ริายละเอียดป็ริะวัติเพิ�มเติมแสดงใน “เอกัสาริแนบ 1 ริายละเอียดเกีั�ยวกัับกัริริมกัาริ ผู้บริิหาริ ผู้มีอำานาจำควบคุม และ
เลขานุกัาริบริิษััท”

หมายเหตุ: นางสาวฝั่�งฝั่น ชัั่�นศิริิ ได้ลาออกัจำากัตำาแหน่งเลขานุกัาริบริิษััท โดยมีผลตั�งแต่วันที� 31 ธัุนวาคม 2564
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 หน านนักั ทนสัม ัน ์

บริิษััทฯ จัำดให้มีหน่วยงานนักัลงทุนสัมพันธ์ุทำาหน้าที�เปิ็ดเผยข้อมูลที�สำาคัญ และสื�อสาริกัับ ผู้ลงทุน ผู้ถืือหุ้น นักัวิเคริาะห์ 
ผู้สื�อข่าว และหน่วยงานอื�นที�เกีั�ยวข้อง อย่างถูืกัต้อง คริบถ้ืวน ทันเวลา โป็ริ่งใส และทั�วถ่ืง โดย มีกัาริสื�อสาริและป็ริะชั่าสัมพันธ์ุ
ข้อมูลของบริิษััทฯ ในรูิป็แบบต่าง ๆ ผ่านสื�อต่างๆ ได้แก่ั เว็บไซีต์ของบริิษััทฯ https //www trc-con com/th/home ในหัวข้อ 
“นักัลงทุนสัมพันธ์ุ” เช่ั่น ข่าวป็ริะชั่าสัมพันธ์ุของบริิษััทฯ  และบทสัมภูาษัณ์ผู้บริิหาริในสื�อหนังสือพิมพ์และนิตยสาริ โดยจำะป็ริะสาน
กัับหน่วยงานที�เป็็นเจ้ำาของข้อมูลซ่ี�งมีหน้าที�เป็็นผู้ให้ริายละเอียด เพื�อสรุิป็เป็็นสาริสนเทศแล้วขออนุมัติจำากัป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�
บริิหาริหรืิอผู้ที�ได้รัิบมอบหมายก่ัอนเผยแพร่ิ ริวมทั�งรัิบผิดชั่อบงานด้านนักัลงทุนสัมพันธ์ุ (Investor Relations : IR) เช่ั่น กัาริเข้า
ร่ิวมงานวันบริิษััทจำดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักัทรัิพย์ เป็็นต้น 

สำาหรัิบกัาริดำาเนินกิัจำกัริริมนักัลงทุนสัมพันธ์ุของบริิษััท ในปี็ 2564 ป็ริะกัอบด้วยกิัจำกัริริม ดังต่อไป็นี�

ปริะเภทกิจกริริม

บริิษััทจำดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ริอบงบกัาริเงินไตริมาสที� 1 ปี็ 2564
ริอบงบกัาริเงินไตริมาสที� 2 ปี็ 2564
ริอบงบกัาริเงินไตริมาสที� 3 ปี็ 2564

ผู้ลงทุนสามาริถืติดต่อสอบถืามข้อมูลเกีั�ยวกัับบริิษััทฯ มาที�ส่วนงานนักัลงทุนสัมพันธ์ุ ตามหมายเลขโทริศัพท์ 
66 2022 7777 ต่อ 5205, 3207  หรืิอทางอีเมล์ ir trc trc-con.com

 ค บคมด กัาริทำาบั ชีั่

บริิษััทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเริวดี อาจำหาญ ผู้จัำดกัาริฝ่่ายบัญชีั่อาวุโส เป็็นผู้ควบคุมดูแลกัาริทำาบัญชีั่ ซ่ี�งมีคุณสมบัติ
และเงื�อนไขของกัาริเป็็นผู้ทำาบัญชีั่ตามหลักัเกัณฑ์์ที�กัำาหนดในป็ริะกัาศกัริมพัฒนาธุุริกิัจำกัาริค้า และ สำานักังานกัำากัับหลักัทรัิพย์
และตลาดหลักัทรัิพย์ ทั�งนี� ริายละเอียดป็ริะวัติเพิ�มเติม แสดงใน “เอกัสาริแนบ 1 ริายละเอียดเกีั�ยวกัับกัริริมกัาริ ผู้บริิหาริ ผู้มี
อำานาจำควบคุม และเลขานุกัาริบริิษััท”

 คาตอบ ทน สอบบั ชีั่

- ค่าตั้อบแทนจากการิสอบบัญช่ื่  

บริิษััทผู้้�สอบบัญช่ื่
ค่าสอบบัญช่ื่

สำาหุ้รัิบริอบปีบัญช่ื่ 2564

บริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น) บริิษััท สอบบัญชีั่ธุริริมนิติ จำำากััด 1,200,000 บาท

บริิษััทย่อย

บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด บริิษััท สอบบัญชีั่ธุริริมนิติ จำำากััด 955,000 บาท

บริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด บริิษััท สอบบัญชีั่ธุริริมนิติ จำำากััด 285,000 บาท

บริิษััท เอสเอชั่ คริอสซิี�งส์ จำำากััด บริิษััท สอบบัญชีั่ธุริริมนิติ จำำากััด 410,000 บาท

กิัจำกัาริร่ิวมค้า สหกัาริ-อันเดอร์ิกัริาวน์ บริิษััท สอบบัญชีั่ธุริริมนิติ จำำากััด 80,000 บาท

บริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี จำำากััด บริิษััท สอบบัญชีั่ธุริริมนิติ จำำากััด 80,000 บาท

กิัจำกัาริร่ิวมค้า สหไฮโดริ พัทยา บริิษััท สอบบัญชีั่ธุริริมนิติ จำำากััด 190,000 บาท

 - ค่าบริิการิอ่�น
 ค่าใช้ั่จ่ำายในกัาริเดินทางของผู้สอบบัญชีั่สำาหรัิบกัาริสอบบัญชีั่ ปี็ 2564
 บริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น)    61,316 บาท
 บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด    23,136 บาท
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ริา าน กัาริดำา นิน านสำาคั
ดานกัาริกัำากัับด กัิจำกัาริ

 ริา าน กัาริดำา นิน านสำาคั ดานกัาริกัำากัับด กิัจำกัาริ

  สริ กัาริ ิบัติหนาที� อ ค กัริริมกัาริ ริริอบ ที� านมา

   กัาริสริริหา ต ตั กัริริมกัาริ บริิหาริริ ดับส สด

   (1) กริริมการิอิสริะ
    หุ้ลัักเกณ ์ในการิคัดเล่ัอกกริริมการิอิสริะ

• กริะบวันการิสริริหุ้ากริริมการิอิสริะ

     คณะกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหา เป็น็ผู้พิจำาริณาเบื�องต้นถ่ืงบุคคลที�มีคุณสมบัติสอดคล้องกัับ
กัฎเกัณฑ์์ของสำานักังานคณะกัริริมกัาริกัำากัับหลักัทรัิพย์และตลาดหลักัทรัิพย์ และป็ริะกัาศของตลาดหลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย 
และเป็็นผู้มีความรู้ิความสามาริถืที�สามาริถืช่ั่วยเหลือให้คำาแนะนำาที�เป็็นป็ริะโยชั่น์แก่ับริิษััทฯ จำากันั�นนำาเสนอต่อที�ป็ริะชุั่มคณะ
กัริริมกัาริบริิษััท และที�ป็ริะชุั่มผู้ถืือหุ้นเพื�อพิจำาริณาแต่งตั�งตามลำาดับ (นำาเสนอต่อที�ป็ริะชุั่มผู้ถืือหุ้นเพื�ออนุมัติ เฉพาะกัริณีกัาริ
เพิ�มจำำานวนกัริริมกัาริ และกัาริเลือกัตั�งกัริริมกัาริแทนกัริริมกัาริที�ออกัตามวาริะ)  

• คุณสมบัติั้ของกริริมการิอิสริะ

     บริิษััทฯ กัำาหนดคุณสมบัติของกัริริมกัาริอิสริะสอดคล้องกัับเกัณฑ์์ที�กัำาหนดโดยสำานักังานคณะกัริริมกัาริ
กัำากัับหลักัทรัิพย์และตลาดหลักัทรัิพย์ ดังนี�

     1. ถืือหุ้นไม่เกิันร้ิอยละ 0.75 ของจำำานวนหุ้นที�มีสิทธิุออกัเสียงทั�งหมดของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย 
บริิษััทร่ิวม ผู้ถืือหุ้นริายใหญ่ หรืิอผู้มีอำานาจำควบคุมของบริิษััทฯ โดยนับริวมกัาริถืือหุ้นของผู้เกีั�ยวข้องของกัริริมกัาริอิสริะด้วย

     2. ไม่เป็็นหรืิอเคยเป็็นกัริริมกัาริที�มีส่วนร่ิวมในกัาริบริิหาริงาน ลูกัจ้ำาง พนักังาน  ที�ป็ร่ิกัษัาที�ได้เงินเดือนป็ริะจำำา 
หรืิอผู้มีอำานาจำควบคุมของบริิษััทฯ  บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวม ผู้ถืือหุ้นริายใหญ่ หรืิอผู้มีอำานาจำควบคุมของบริิษััทฯ 

     3. ไม่มีความสัมพันธ์ุทางสายโลหิต หรืิอโดยกัาริจำดทะเบียนตามกัฎหมายในลักัษัณะที�เป็็นบิดามาริดา 
คู่สมริส พี�น้อง และบุตริ ริวมทั�งคู่สมริสของบุตริ ของผู้บริิหาริ ผู้ถืือหุ้นริายใหญ่ ผู้มีอำานาจำควบคุม หรืิอบุคคลที�จำะได้รัิบกัาริ
เสนอให้เป็็นผู้บริิหาริหรืิอผู้มีอำานาจำควบคุมของบริิษััทฯ หรืิอบริิษััทย่อย 

     4. ไม่มีหรืิอเคยมีความสัมพันธ์ุทางธุุริกิัจำกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วม ผู้ถืือหุ้นริายใหญ่ 
หรืิอผู้มีอำานาจำควบคุมของบริิษััทฯ ในลักัษัณะที�อาจำเป็็นกัาริขัดขวางกัาริใช้ั่วิจำาริณญาณอย่างอิสริะ ริวมทั�งไม่เป็็นหรืิอเคยเป็็น
ผู้ถืือหุ้นที�มีนัย หรืิอผู้มีอำานาจำควบคุมของผู้ที�มีความสัมพันธ์ุทางธุุริกิัจำกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวม ผู้ถืือหุ้น
ริายใหญ่ หรืิอผู้มีอำานาจำควบคุมของบริิษััทฯ เว้นแต่ได้พ้นจำากักัาริมีลักัษัณะดังกัล่าวมาแล้วไม่น้อยกัว่า 2 ปี็ก่ัอนได้รัิบตำาแหน่ง 

     5. ไม่เป็็นหรืิอเคยเป็็นผู้สอบบัญชีั่ของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวม ผู้ถืือหุ้นริายใหญ่ หรืิอผู้
มีอำานาจำควบคุมของบริิษััทฯ และไม่เป็็นผู้ถืือหุ้นที�มีนัย ผู้มีอำานาจำควบคุม หรืิอหุ้นส่วนของสำานักังานสอบบัญชีั่ซ่ี�งมีผู้สอบบัญชีั่
ของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวม ผู้ถืือหุ้นริายใหญ่ หรืิอผู้มีอำานาจำควบคุมของบริิษััทฯ สังกััดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจำากั
กัาริมีลักัษัณะดังกัล่าวมาแล้วไม่น้อยกัว่า 2 ปี็ก่ัอนได้รัิบตำาแหน่ง 

     6. ไม่เป็็นหรืิอเคยเป็น็ผู้ให้บริิกัาริทางวชิั่าชีั่พใด ๆ  ซ่ี�งริวมถ่ืงกัาริใหบ้ริิกัาริเป็น็ที�ป็ร่ิกัษัากัฎหมายหรืิอที�ป็ร่ิกัษัา
ทางกัาริเงิน ซ่ี�งได้รัิบค่าบริิกัาริเกิันกัว่า 2 ล้านบาทต่อปี็จำากับริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวม ผู้ถืือหุ้นริายใหญ่ หรืิอผู้
มีอำานาจำควบคุมของบริิษััทฯ และไม่เป็็นผู้ถืือหุ้นที�มีนัย ผู้มีอำานาจำควบคุม หรืิอหุ้นส่วนของผู้ให้บริิกัาริวิชั่าชีั่พนั�น เว้นแต่ได้พ้น
จำากักัาริมีลักัษัณะดังกัล่าวมาแล้วไม่น้อยกัว่า 2 ปี็ก่ัอนได้รัิบตำาแหน่ง



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
(แบบ 56-1 One Report)

107

   (2) การิสริริหุ้ากริริมการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริริะดับส้งสุด 

• การิสริริหุ้ากริริมการิ

      กัาริสริริหาและแต่งตั�งกัริริมกัาริจำะกัริะทำาโดยคณะกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหา เพื�อสริริหา
และพิจำาริณาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ิความสามาริถื และป็ริะสบกัาริณ์กัาริทำางานที�ความเหมาะสม และนำาเสนอ
ต่อคณะกัริริมกัาริบริิษััท และที�ป็ริะชัุ่มผู้ถืือหุ้นเพื�อพิจำาริณาแต่งตั�งตามลำาดับ (นำาเสนอต่อที�ป็ริะชุั่มผู้ถืือหุ้นเพื�ออนุมัติ เฉพาะ
กัริณีกัาริเพิ�มจำำานวนกัริริมกัาริ และกัาริเลือกัตั�งกัริริมกัาริแทนกัริริมกัาริที�ออกัตามวาริะ) โดยหลักัเกัณฑ์์และวิธีุกัาริดังต่อไป็นี�   
      1. ผู้ถืือหุ้นคนหน่�งมีคะแนนเสียงเท่ากัับหน่�งหุ้นต่อหน่�งเสียง
      2. ให้ผู้ถืือหุ้นออกัเสียงลงคะแนนเลือกัตั�งกัริริมกัาริเป็็นริายบุคคลไป็
      3. บุคคลซ่ี�งได้รัิบคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็็นผู้ได้รัิบกัาริเลือกัตั�งเป็็นกัริริมกัาริเท่าจำำานวนกัริริมกัาริ
ที�จำะพ่งมีหรืิอจำะพ่งเลือกัตั�งในครัิ�งนั�น ในกัริณีที�บุคคลซ่ี�งได้รัิบกัาริเลือกัตั�งในลำาดับถัืดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัันเกิันจำำานวน
กัริริมกัาริที�จำะพ่งมีหรืิอจำะพ่งเลือกัตั�งในครัิ�งนั�น ให้ป็ริะธุานในที�ป็ริะชุั่มผู้ถืือหุ้นเป็็นผู้ออกัเสียงชีั่�ขาด
      ในกัาริป็ริะชุั่มสามัญป็ริะจำำาปี็ทุกัครัิ�ง ให้กัริริมกัาริออกัจำากัตำาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ืาจำำานวนกัริริมกัาริที�จำะแบ่ง
ออกัให้ตริงเป็็นสามส่วนไม่ได้ ก็ัให้ออกัโดยจำำานวนใกัล้ที�สุดกัับส่วน 1 ใน 3
      กัริริมกัาริที�จำะต้องออกัจำากัตำาแหน่งในปี็แริกัและปี็ที�สองภูายหลังจำดทะเบียนบริิษััทนั�น ให้ใช้ั่วิธีุจัำบสลากักััน
ว่าผู้ใดจำะออกั ส่วนป็หีลงั ๆ  ต่อไป็ใหก้ัริริมกัาริคนที�อยู่ในตำาแหนง่นานที�สุดนั�นเป็น็ผู้ออกัจำากัตำาแหนง่ กัริริมกัาริที�ออกัตามวาริะ
นั�นอาจำได้รัิบเลือกัเข้ามาดำาริงตำาแหน่งใหม่ก็ัได้

• การิสริริหุ้าผู้้�บริิหุ้าริส้งสุด

     กัาริสริริหาผู้บริิหาริริะดับสูงสุดคือ ป็ริะธุานกัริริมกัาริบริิหาริ และป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ ริวมทั�งกัาริสริริหา
ผู้บริิหาริริะดับสูงริองจำากัป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ 1 อันดับ เช่ั่น ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�กัาริเงิน ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�ป็ฏิิบัติกัาริ ป็ริะธุาน
เจ้ำาหน้าที�กัาริตลาด  จำะกัริะทำาโดยคณะกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหา เพื�อสริริหาและพิจำาริณาคุณสมบัติของบุคคล
ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ิความสามาริถื และป็ริะสบกัาริณ์กัาริทำางานที�ความเหมาะสม และนำาเสนอต่อคณะกัริริมกัาริบริิษััทเพื�ออนุมัติ 
โดยคณะกัริริมกัาริบริิษััทมีนโยบายในกัาริคดัเลือกัผู้บริิหาริสงูสดุ และนโยบายในกัาริสืบทอดตำาแหนง่ในกัริณีที�มีเหตกุัาริณ์ฉุกัเฉนิ 
หรืิอกัาริเกัษีัยณอายุ เพื�อป้็องกัันไม่ให้กัริะทบต่อกัาริดำาเนินธุุริกิัจำ ดังนี�    

     - อนุมัติให้มีแผนสืบทอดตำาแหน่งของป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ และมีนโยบายให้ผู้บริิหาริริะดับสูงริะดับ
ผู้อำานวยกัาริฝ่่ายข่�นไป็วางแผนสืบทอดตำาแหน่งของตนเอง และให้มีกัาริพิจำาริณาถื่ายทอดความรู้ิในกัาริทำางานให้กัับพนักังาน
ในองค์กัริที�มีศักัยภูาพ ที�เห็นว่าสามาริถืแทนตำาแหน่งตนในกัริณีเหตุกัาริณ์ฉุกัเฉิน หรืิอกัาริเกัษีัยณอายุ

     - คุณสมบัติเบื�องต้นของป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ เป็็นดังนี�

• กัาริศ่กัษัาไม่ตำ�ากัว่าริะดับป็ริิญญาโทวิศวกัริริมศาสตร์ิ หรืิอบริิหาริธุุริกิัจำ หรืิอสาขาอื�น ๆ ที�เกีั�ยวข้อง

•  หากัมีกัาริศ่กัษัาตำ�ากัว่าป็ริิญญาโท ให้เป็็นดุลยพินิจำในกัาริพิจำาริณาคุณสมบัติอื�น ๆ ป็ริะกัอบของ

• คณะกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหา

• ป็ริะสบกัาริณ์ไม่น้อยกัว่า 10 ปี็ ในกัาริบริิหาริงานในตำาแหน่งผู้บริิหาริริะดับสูง

• มีความเป็็นผู้นำา และมีวิสัยทัศน์ที�กัว้างไกัล

• มีความสามาริถืในกัาริวางแผนกัลยุทธ์ุ และกัาริจัำดกัาริองค์กัริ 

• มีกัาริตัดสินใจำและกัาริแก้ัไขปั็ญหาที�สุขุม ริอบคอบ คำาน่งถ่ืงป็ริะโยชั่น์สูงสุดขององค์กัริ
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  2 าร าร ประ ะ ารจำาย า น ะ รร ารราย

   8.1.2.1 การประช้ื่มของคณะกรรมการบริษััท และคณะกรรมการช้ื่ด้ย่อยใน่ปี 2564

      ในัปี 2564 บริิษััทฯได้้จััด้ให้ม่การิปริะชุื่มคณะกริริมการิบริิษััทริวมทั�งสิำ�นั 8 ครัิ�ง และม่อัตริาการิเข้้าร่ิวมปริะชุื่มข้อง
กริริมการิคิด้เป็นัร้ิอยละ 100 และจััด้ให้ม่การิปริะชุื่มคณะกริริมการิชุื่ด้ย่อย ริายละเอ่ยด้การิเข้้าร่ิวมปริะชุื่มข้องคณะกริริมการิ ดั้งน่ั�

รายชื่่�อกรรมการบริษััท

จำำาน่วน่การเข้าร่วมประชื่้มของกรรมการใน่ปี 2564
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1. นัางไพจิัตริ รัิตนัานันัท์ 1/1 8/8 ไม่ได้้เป็นั ไม่ได้้เป็นั ไม่ได้้เป็นั ไม่ได้้เป็นั ไม่ได้้เป็นั

2. นัางรัิชื่ด้าภริณ์ ริาชื่เทวินัทร์ิ (2) 1/1 8/8 4/4 2/2 2/2 2/2 ไม่ได้้เป็นั

3. ริศ.นัพ.กำาจัริ ตติยกว่ (3) 1/1 8/8 4/4 2/2 ไม่ได้้เป็นั 2/2 ไม่ได้้เป็นั

4. นัางพวงทิพย์ ศิลปศาสำตร์ิ 1/1 8/8 4/4 2/2 2/2 ไม่ได้้เป็นั ไม่ได้้เป็นั

5. ริศ.พิเศษั เสำตเสำถ่ยริ (1) 1/1 3/3 ไม่ได้้เป็นั 1/1 - ไม่ได้้เป็นั ไม่ได้้เป็นั

6. นัายสำมัย ล่�สำกุล 1/1 8/8 ไม่ได้้เป็นั ไม่ได้้เป็นั ไม่ได้้เป็นั ไม่ได้้เป็นั 15/15

7. นัายภาสิำต ล่�สำกุล 1/1 8/8 ไม่ได้้เป็นั 2/2 ไม่ได้้เป็นั 2/2 15/15

8. นัางพจัน่ัย์ เผ่าสำวัสำดิ้� 1/1 8/8 ไม่ได้้เป็นั 2/2 2/2 2/2 9/15

9. นัางสำาวภาวิตา ล่�สำกุล 1/1 8/8 ไม่ได้้เป็นั ไม่ได้้เป็นั 2/2 ไม่ได้้เป็นั ไม่ได้้เป็นั

10. นัายโลห์ อิง ค่ - ไม่ได้้เป็นั ไม่ได้้เป็นั ไม่ได้้เป็นั ไม่ได้้เป็นั ไม่ได้้เป็นั 15/15

หมายเหตุ
(1) ริศ.พิเศษั เสำตเสำถ่ยริ ไม่ต่อวาริะการิด้ำาริงตำาแหน่ังกริริมการิในัการิปริะชุื่มสำามัญผู้ถ่อหุ้นัปริะจัำาปี 2564
(2) นัางริัชื่ด้าภริณ์ ริาชื่เทวินัทริ์ ได้้ริับการิแต่งตั�งเป็นักริริมการิบริริษััทภิบาลแทนั ริศ.พิเศษั เสำตเสำถ่ยริ ในัการิปริะชืุ่มคณะกริริมการิบริิษััท คริั�งท่� 4/2564 

วันัท่� 14 พฤษัภาคม 2564
(3) ริศ.นัพ.กำาจัริ ตติยกว่ ได้้ริับการิแต่งตั�งให้เป็นัปริะธิานัคณะกริริมการิพิจัาริณาค่าตอบแทนัและสำริริหา ในัการิปริะชืุ่มคณะกริริมการิพิจัาริณาค่าตอบแทนั

และสำริริหา ครัิ�งท่� 2/2564 ในัวันัท่� 23 พฤศจิักายนั 2564



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
(แบบ 56-1 One Report)

109

   1 2 2 ค่าตั้อบแทนกริริมการิ

• ค่าตั้อบแทนท่�เปนตัั้วัเงิน

     ค่าตอบแทนกัริริมกัาริปี็ 2564 ของบริิษััทฯ สรุิป็ได้ดังนี� 

     1. ค่าตอบแทนริายเดือน สำาหรัิบป็ริะธุานกัริริมกัาริ 50,000 บาทต่อเดือน กัริริมกัาริอิสริะที�เป็็นป็ริะธุาน
กัริริมกัาริตริวจำสอบ 25,000 บาทต่อเดือน กัริริมกัาริอิสริะ 2 คน คนละ 20,000 บาทต่อเดือน และกัริริมกัาริที�เป็็นผู้บริิหาริ 4 คน 
คนละ 10,000 บาทต่อเดือน

     2. ค่าตอบแทนพิเศษัหรืิอโบนัส ที�ป็ริะชุั่มสามัญผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำาปี็ 2564 ได้อนุมัติกัาริงดจ่ำายโบนัสกัริริมกัาริ
สำาหรัิบผลกัาริดำาเนินงานปี็ 2563

     3. ค่าเบี�ยป็ริะชุั่ม สำาหรัิบคณะกัริริมกัาริตริวจำสอบ คณะกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหา 
คณะกัริริมกัาริบริริษััทภิูบาล และคณะกัริริมกัาริบริิหาริความเสี�ยง ในอัตริา 10,000 บาทต่อคนต่อกัาริเข้าร่ิวมป็ริะชุั่มต่อครัิ�ง 
(ให้เฉพาะกัริริมกัาริอิสริะ)

     4. บริิษััทย่อย ในปี็ 2563 มีกัาริจ่ำายค่าตอบแทนกัริริมกัาริเพียงบริิษััทเดียว คือ บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด 
ในรูิป็แบบค่าตอบแทนริายเดือนให้กัริริมกัาริริวม 5 คน ๆละ 10,000 บาทต่อเดือน  

สรุิปการิจ่ายค่าตั้อบแทนกริริมการิปี 2564 เปนดังน่�
(หน่วย: บาท)

กริริมการิบริิษััท  แลัะ
บริิษััท สหุ้การิวิัศวักริ จำากัด

ค่าตั้อบแทนกริริมการิ TRC
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1. นางไพจิำตริ รัิตนานนท์ 600,000 ไม่ได้เป็็น ไม่ได้เป็็น ไม่ได้เป็็น ไม่ได้เป็็น 120,000 720,000

2. นางรัิชั่ดาภูริณ์ ริาชั่เทวินทร์ิ 300,000 40,000 20,000 20,000 20,000 ไม่ได้เป็็น 400,000

3. ริศ.นพ.กัำาจำริ ตติยกัวี 240,000 40,000 20,000 ไม่ได้เป็็น 20,000 ไม่ได้เป็็น 320,000

4. นางพวงทิพย์ ศิลป็ศาสตร์ิ 240,000 40,000 20,000 20,000 ไม่ได้เป็็น ไม่ได้เป็็น 320,000

5. นายสมัย ลี�สกุัล 120,000 ไม่ได้เป็็น ไม่ได้เป็็น ไม่ได้เป็็น ไม่ได้เป็็น 60,000 180,000

6. นายภูาสิต ลี�สกุัล 120,000 ไม่ได้เป็็น ไม่ได้เบี�ยป็ริะชุั่ม ไม่ได้เป็็น ไม่ได้เบี�ยป็ริะชุั่ม 120,000 240,000

7. นางพจำนีย์ เผ่าสวัสดิ� 120,000 ไม่ได้เป็็น ไม่ได้เบี�ยป็ริะชุั่ม ไม่ได้เบี�ยป็ริะชุั่ม ไม่ได้เบี�ยป็ริะชุั่ม 120,000 240,000

8. นางสาวภูาวิตา ลี�สกุัล 120,000 ไม่ได้เป็็น ไม่ได้เป็็น ไม่ได้เบี�ยป็ริะชุั่ม ไม่ได้เป็็น 60,000 180,000

9. ริศ.พิเศษั เสตเสถีืยริ(1) 60,000 ไม่ได้เป็็น 10,000 -- ไม่ได้เป็็น ไม่ได้เป็็น 180,000

 ค่าตั้อบแทนกริริมการิ TRC 
ริวัม 2,1 0,000  บาท

1, 20,000 120,000 0,000 40,000 40,000

ค่าตั้อบแทนกริริมการิ S 4 0,000

ค่าตั้อบแทนกริริมการิริวัม 2 บริิษััท 2,6 0,000

หมายเหตุ
(1) ริศ.พิเศษั เสตเสถีืยริ ไม่ต่อวาริะกัาริดำาริงตำาแหน่งกัริริมกัาริในกัาริป็ริะชุั่มสามัญผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำาปี็ 2564



บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น)110

• ค่าตั้อบแทนอ่�น

    (ก) ค่าตั้อบแทนอ่�นของกริริมการิ
      ป็ริะธุานกัริริมกัาริได้รัิบเงินสมทบกัองทุนสำาริองเลี�ยงชีั่พ (ในปี็ 2564 ริวม 42,000) ป็ริะกัันชีั่วิตและอุบัติเหตุ
กัลุ่ม ป็ริะกัันสุขภูาพ ริถืป็ริะจำำาตำาแหน่ง คนขับริถื และค่านำ�ามัน 
    (ข)  ค่าตั้อบแทนอ่�นของกริริมการิอิสริะ
      กัริริมกัาริอิสริะได้รัิบป็ริะกัันสุขภูาพ

   กัาริกัำากัับด กัาริดำา นิน าน อ บริิษััท อ บริิษััทริ ม 

   คณะกัริริมกัาริบริิษััทกัำาหนดนโยบายในกัาริกัำากัับดูแลกัาริดำาเนินงานของบริิษััทยอ่ย และบริิษััทริว่มโดยมอบอำานาจำ
ให้ฝ่่ายจัำดกัาริดำาเนินกัาริ ดังนี�

   - พิจำาริณาส่งบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื�อเป็็นตัวแทนของบริิษััทฯ ไป็เป็็นกัริริมกัาริ และ/หรืิอผู้บริิหาริใน
บริิษััทย่อย และบริิษััทร่ิวม อย่างน้อยตามสัดส่วนกัาริถืือหุ้น เพื�อทำาหน้าที�กัำากัับดูแล และควบคุมกัาริดำาเนินธุุริกิัจำ 

   - ริายงานกัาริส่งตัวแทนดังกัล่าว พร้ิอมคุณสมบัติของตัวแทนให้คณะกัริริมกัาริบริิษััทเพื�อรัิบทริาบ 
   - กัำากัับดูแลให้บริิษััทย่อยและบริิษััทร่ิวมมีกัาริป็ฏิิบัติที�เป็็นไป็ตามอำานาจำอนุมัติและดำาเนินกัาริ ริวมทั�งมีกัาริเปิ็ด

เผยข้อมูล และดำาเนินกัาริใด ๆ  ที�เป็็นไป็ตามกัฎหมายว่าด้วยหลักัทรัิพย์และตลาดหลักัทรัิพย์ และข้อบังคับ ป็ริะกัาศ คำาสั�ง หรืิอ
ข้อกัำาหนดของตลาดหลกััทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย ริวมตลอดถ่ืงกัาริป็ฏิิบัติตามข้อกัำาหนดเกัี�ยวกัับกัาริเป็ดิเผยข้อมลูกัาริทำาริายกัาริ
เกีั�ยวโยง และกัาริได้มาหรืิอจำำาหน่ายซ่ี�งสินทรัิพย์

   - ริายงานสริปุ็ผลกัาริดำาเนนิงานของบริิษััทยอ่ย และบริิษััทริว่มตอ่คณะกัริริมกัาริทกุัไตริมาส  และในกัริณีที�มีเรืิ�อง
ที�มีนัยสำาคัญของบริิษััทดังกัล่าว อาทิเช่ั่น กัาริเพิ�มหรืิอลดทุน กัาริเลิกับริิษััท ให้นำาเสนอเรืิ�องดังกัล่าวต่อคณะกัริริมกัาริบริิษััทเพื�อ
อนุมัติก่ัอนดำาเนินกัาริใด ๆ

   1 3 1 การิติั้ดตั้ามใหุ้�ม่การิป ิบัติั้ตั้ามนโยบายแลัะแนวัป ิบัติั้ในการิกำากับด้แลักิจการิ

• การิด้แลัเร่ิ�องการิใชื่�ข�อม้ลัภายใน 

      ที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััทครัิ�งที� 7/2561 เมื�อวันที� 12 พฤศจิำกัายน 2561 มีมติอนุมัติริะเบียบข้อ
บังคับในกัาริกัำากัับดูแลกัาริใช้ั่ข้อมูลภูายใน ฉบับแก้ัไขเพิ�มเติมครัิ�งที� 1 ปี็ 2561 ให้สอดคล้องกัับ พริะริาชั่บัญญัติหลักัทรัิพย์และ
ตลาดหลักัทรัิพย์ ฉบับที� 5 พ.ศ. 2559 และให้ป็ริะกัาศใช้ั่แทนริะเบียบข้อบังคับฉบับเดิมที�เคยอนุมัติในปี็ 2548 และให้ริะเบียบ
ข้อบังคับฉบับดังกัล่าวเป็็นส่วนหน่�งของข้อบังคับกัาริทำางานของบริิษััทฯ และบริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด โดยมีริายละเอียด ดังนี�

• หุ้ลัักการิพิจาริณาข�อม้ลัภายใน 

      ข้อมูลภูายในที�ห้ามมิให้เปิ็ดเผยแก่ับุคคลใดก่ัอนเปิ็ดเผยแก่ัผู้ลงทุนทั�วไป็ หมายถ่ืง ข้อมูลที�ยังมิได้มีกัาริ
เปิ็ดเผยตอ่ป็ริะชั่าชั่นเป็น็กัาริทั�วไป็ ซ่ี�งเป็น็สาริะสำาคัญต่อกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงริาคาหรืิอมูลค่าหลกััทริพัย์ของบริิษััทฯ ซ่ี�งได้แกัข้่อมลู
ของบริิษััทฯ หรืิอบุคคลวงในที�น่าจำะมีนัยสำาคัญต่อกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงริาคา หรืิอมูลค่าของหลกััทริพัย์ หรืิอกัาริตดัสินใจำลงทุน ข้อมลู
ดังกัล่าวริวมถ่ืงข้อมูลเกีั�ยวกัับบริิษััทจำดทะเบียน ผู้ถืือหุ้นริายใหญ่ ผู้มีอำานาจำควบคุม หรืิอผู้บริิหาริสำาคัญของบริิษััทจำดทะเบียน 
และเป็็นข้อมูลที�มีความชัั่ดเจำนพอสมควริที�ผู้ลงทุนทั�วไป็น่าจำะใช้ั่ป็ริะกัอบกัาริตัดสินใจำลงทุน 

• ริะเบ่ยบข�อบังคับในการิการิกำากับด้แลัการิใชื่�ข�อม้ลัภายใน

      1. บริิษััทฯ จำะป็ฏิิบัติตามเกัณฑ์์กัาริเปิ็ดเผยข้อมูลของบริิษััทจำดทะเบียนในตลาดหลักัทรัิพย์แห่ง
ป็ริะเทศไทย ในกัาริเปิ็ดเผยข้อมูลที�มีนัยสำาคัญต่อกัาริตัดสินใจำของผู้ลงทุนผ่านตลาดหลักัทรัิพย์ฯ ก่ัอนที�จำะเปิ็ดเผยแก่ันักัวิเคริาะห์
หลักัทรัิพย์ หรืิอบุคคลภูายนอกักัลุ่มอื�นใด ริวมทั�งก่ัอนกัาริเผยแพริข้่อมูลในวงกัวา้งต่อผู้ลงทุนทั�วไป็ในช่ั่องทางอื�น โดยมอบหมาย
ให้ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ ผู้บริิหาริริะดับผู้อำานวยกัาริสายงาน และเลขานุกัาริบริิษััททำาหน้าที�เป็็นโ ษักัในกัาริเปิ็ดเผยข้อมูล
ในนามบริิษััทฯ
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      2. กัริริมกัาริ ผู้บริิหาริ พนักังาน ลูกัจ้ำางของกัลุ่มบริิษััทฯ และบุคคลภูายนอกัที�มาป็ฏิิบัติหน้าที�ซ่ี�งรู้ิ
หรืิอคริอบคริองข้อมูลภูายในของกัลุ่มบริิษััทฯ ต้องรัิกัษัาข้อมูลภูายในด้วยความริะมัดริะวัง และมีความป็ลอดภัูย เพื�อป้็องกัันไม่
ให้ข้อมูลภูายในรัิ�วไหลออกัไป็ข้างนอกั และต้องป็ฏิิบัติตามป็ริะกัาศเรืิ�อง “แนวทางป็ฏิิบัติในกัาริควบคุมกัาริป็ฎิบัติงานและกัาริ
รัิกัษัาความป็ลอดภัูยด้านเทคโนโลยีสาริสนเทศ” ป็ริะกัอบด้วยนโยบายกัาริรัิกัษัาความป็ลอดภัูยด้านเทคโนโลยีสาริสนเทศ กัาริ
แบ่งแยกัหน้าที� กัาริควบคุมกัาริเข้าออกัห้อง Server และกัาริป้็องกัันความเสียหาย เป็็นต้น และจำะต้องไม่นำาข้อมูลภูายในไป็เปิ็ด
เผยโดยมิชั่อบ หรืิอนำาข้อมูลภูายในไป็แสวงหาผลป็ริะโยชั่น์แก่ัตนเองหรืิอผู้อื�น ไม่ว่าโดยทางตริงหรืิอทางอ้อม 

      กัริณีบุคคลภูายนอกัที�มีส่วนร่ิวมในกัาริทำางาน หรืิออยู่ริะหว่างกัาริดำาเนินกัาริที�จำำาเป็็นให้กัับกัลุ่มบริิษััทฯ 
ที�ล่วงรู้ิข้อมูลภูายในอันอาจำจำะมีผลต่อความเคลื�อนไหวของริาคาหลักัทรัิพย์ของบริิษััทฯ อาทิเช่ั่น ที�ป็ร่ิกัษัาทางกัาริเงิน ที�ป็ร่ิกัษัา
กัฏิหมาย เป็็นต้น จำะต้องดำาเนินกัาริให้บุคคลเหล่านั�นทำาข้อตกัลงในกัาริรัิกัษัาความลับ (Confidentiality Agreement) ก่ัอนที�จำะให้
เข้าถ่ืงข้อมูลภูายใน

      3. ห้ามมิให้กัริริมกัาริ ผู้บริิหาริ พนักังาน และลูกัจ้ำางของกัลุ่มบริิษััทฯ ใช้ั่ความลับ และ/หรืิอข้อมูล
ภูายในที�ยังไม่ได้เปิ็ดเผยต่อสาธุาริณชั่นที�มีหรืิออาจำจำะมีผลต่อกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงริาคาหลักัทรัิพย์ของบริิษััทฯ มาใช้ั่เพื�อกัาริซืี�อ 
หรืิอขาย หรืิอเสนอซืี�อ หรืิอเสนอขาย หรืิอชัั่กัชั่วนให้บุคคลอื�นซืี�อหรืิอขาย หรืิอเสนอซืี�อ หรืิอเสนอขายซ่ี�งหุ้น หรืิอหลักัทรัิพย์
อื�นของบริิษััทฯ (ถ้ืามี) ไม่ว่าทางตริงหรืิอทางอ้อม ไม่ว่ากัาริกัริะทำาดังกัล่าวจำะทำาเพื�อป็ริะโยชั่น์ต่อตนเองหรืิอผู้อื�น หรืิอนำาข้อมูล
ภูายในออกัเปิ็ดเผยเพื�อให้ผู้อื�นกัริะทำากัาริดังกัล่าว โดยตนได้รัิบผลป็ริะโยชั่น์ตอบแทนหรืิอไม่ก็ัตาม 

      ทั�งนี� กัริริมกัาริ ผู้บริิหาริ พนักังาน และลูกัจ้ำางในหน่วยงานที�เกีั�ยวข้องกัับข้อมูลภูายใน ริวมทั�งคู่สมริส
หรืิอผู้ที�อยู่กิันด้วยกัันฉันสามีภูริิยา และบุตริที�ยังไม่บริริลุนิติภูาวะของบุคคลดังกัล่าว ต้องไม่ซืี�อขายหลักัทรัิพย์ของบริิษััทฯ ใน
ช่ั่วงริะยะเวลา 1 เดือนก่ัอนกัาริเปิ็ดเผยงบกัาริเงินริายไตริมาสและงบกัาริเงินป็ริะจำำาปี็ และในช่ั่วงริะยะเวลา 24 ชัั่�วโมงหลังกัาริ
เปิ็ดเผยงบกัาริเงินดังกัล่าว 

      นอกัจำากันั�นแล้ว กัริณีที�บุคคลที�ริะบุในวริริคก่ัอนหน้า มีกัาริรัิบทริาบข้อมูลภูายในที�อาจำมีผลกัริะทบต่อ
ริาคาหลักัทรัิพย์ของบริิษััทฯ หรืิอบริิษััทจำดทะเบียนอื�นที�ยังไม่ได้เปิ็ดเผยต่อสาธุาริณชั่น ต้องไม่ทำากัาริซืี�อขายหลักัทรัิพย์ของบริิ
ษััทฯ หรืิอบริิษััทจำดทะเบียนอื�นดังกัล่าว จำนกัว่าจำะพ้นริะยะเวลา 24 ชัั่�วโมงนับแต่ได้มีกัาริเปิ็ดเผยข้อมูลนั�นต่อสาธุาริณชั่นแล้ว  

      4. กัริริมกัาริ ผู้บริิหาริ ผู้สอบบญัชีั่ ผู้บริิหาริชัั่�วคริาว ผู้ทำาแผน ผู้บริิหาริแผน และผู้บริิหาริแผนชัั่�วคริาว 
จำะต้องริายงานกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงกัาริถืือคริองหลักัทรัิพย์และสัญญาซืี�อขายล่วงหน้าที�เกีั�ยวข้องกัับหลักัทรัิพย์ของบริิษััทฯ ของ
ตนเอง  ริวมถ่ืงบุคคลที�ใกัล้ชิั่ดตามมาตริา 59 แห่งพริะริาชั่บัญญัติหลักัทรัิพย์และตลาดหลักัทรัิพย์ ฉบับที� 5 พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีุ
ยื�นแบบด้วยวิธีุอิเล็กัทริอนิกัส์ต่อสำานักังานคณะกัริริมกัาริกัำากัับหลักัทรัิพย์และตลาดหลักัทรัิพย์ ภูายใน 3 วันทำากัารินับแต่วันที�
มีกัาริซืี�อ ขาย โอน หรืิอรัิบโอน และให้แจ้ำงต่อเลขานุกัาริบริิษััทเพื�อริายงานกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงดังกัล่าวต่อที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริ
บริิษััท 

      หากัมีกัาริฝ่่าผืนหรืิอไม่ป็ฏิิบัติตามตามมาตริา 59 จำะมีบทกัำาหนดโทษัตามมาตริา 275 แหง่พริะริาชั่บัญญัติ
หลักัทรัิพย์และตลาดหลักัทรัิพย์ พ.ศ. 2535 (ริวมทั�งที�มีกัาริแก้ัไขเพิ�มเติม)

      5. กัาริไม่ป็ฏิิบัติตามริะเบียบข้อบังคับฉบับนี�ถืือว่าเป็็นกัาริกัริะทำาความผิดอย่างร้ิายแริง 

• การิต่ั้อตั้�านการิทุจริิตั้คอร์ิรัิปชัื่น

      บริิษััทฯ ได้ป็ริะกัาศนโยบายกัาริต่อต้านกัาริทุจำริิตและคอริ์รัิป็ชั่ันซ่ี�งอนุมัติโดยที�ป็ริะชัุ่มคณะกัริริมกัาริ
บริิษััท ครัิ�งที� 6/2559 เมื�อวันที� 11 สิงหาคม 2559 เพื�อสื�อสาริให้กัริริมกัาริผู้บริิหาริและพนักังานทุกัริะดับ โดยมีกัาริกัำาหนดข้อ
พ่งป็ฏิิบัติเรืิ�องกัาริต่อต้านกัาริทุจำริิตคอร์ิรัิป็ชัั่นอย่างเป็็นลายลักัษัณ์อักัษัริป็ริากัฏิดังคู่มือกัาริกัำากัับดูแลกิัจำกัาริที�ดี ฉบับปี็ 2563 
“ส่วนที� 4 นโยบายกัาริต่อต้านกัาริทุจำริิตและคอร์ิรัิป็ชัั่น” ซ่ี�งแบ่งเป็็นหัวข้อย่อยป็ริะกัอบด้วย  คำานิยาม นโยบาย หน้าที�ความรัิบ
ผิดชั่อบ แนวป็ฏิิบัติ มาตริกัาริ ช่ั่องทางในกัาริแจ้ำงเบาะแสกัาริกัริะทำาผิด ข้อเสนอแนะหรืิอข้อร้ิองเรีิยน และได้เปิ็ดเผยไว้ในเว็บ
ไซีต์บริิษััทฯ  ภูายใต้หัวข้อ “นโยบายต่อต้านกัาริคอร์ิรัิป็ชัั่น”  ทั�งนี� เพื�อให้บริิษััทฯ มีกัาริดำาเนินธุุริกิัจำในทุกักัริะบวนกัาริเป็็นไป็
อย่างถูืกัต้องอยู่ในขอบข่ายกัฎหมายอย่างเคร่ิงครัิดด้วยความซืี�อสัตย์สุจำริิต โป็ร่ิงใสและเป็็นธุริริม

      ทั�งนี� ในปี็ 2564 ไม่มีกัาริร้ิองเรีิยนหรืิอแจ้ำงเบาะแสที�เกีั�ยวข้องกัับกัาริทุจำริิตหรืิอคอร์ิรัิป็ชัั่นแต่อย่างใด
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• การิแจ�งเบาะแส ( histleblowing)

      บริิษััทฯ ได้จัำดให้มีช่ั่องทางสำาหรัิบกัาริแจ้ำงเบาะแสเกีั�ยวกัับกัาริทุจำริิตหรืิอไม่ป็ฏิิบัติตามกัฎหมาย 
กัฎริะเบียบข้อบังคับ และจำริิยธุริริมและจำริริยาบริริณในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำ โดยสามาริถืให้ข้อมูลเกัี�ยวกัับกัาริกัริะทำาดังกัล่าว  
ผ่านช่ั่องทางกัาริร้ิองเรีิยนดังนี�

1. ติดต่อป็ริะธุานกัริริมกัาริตริวจำสอบโดยตริง

 ทางอีเมล (E-mail Address) : chairman.auditcor trc-con.com หรืิอเข้าเว็บไซีต์ของบริิษััทฯ 
(www.trc-con.com) และ : Click ที� Icon *ส่ง Email 
ถ่ืงป็ริะธุานกัริริมกัาริตริวจำสอบ”

 ทางโทริสาริ : 6620227788

 ทางไป็ริษัณีย์ : ป็ริะธุานกัริริมกัาริตริวจำสอบ 
บริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น) 
เลขที� 8 ซีอยสุขาภิูบาล 5 ซีอย 32 แขวงท่าแร้ิง 
เขตบางเขน กัรุิงเทพมหานคริ 10220

2. ติดต่อผ่านเลขานุกัาริบริิษััท

 ทางอีเมล (E-mail Address) : CorporetaSecretary trc-con.com

 โทริศัพท์ : 6620227777

 ทางโทริสาริ : 6620227799

 ทางไป็ริษัณีย์ : เลขานุกัาริบริิษััท
บริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น) 
เลขที� 8 ซีอยสุขาภิูบาล 5 ซีอย 32 แขวงท่าแร้ิง 
เขตบางเขน กัรุิงเทพมหานคริ 10220

3. ติดต่อผ่านเว็บไซีต์ของบริิษััทฯ เพื�อเขียน E-mail มายังบริิษััทฯ

       สำาหรัิบกัาริแจ้ำงเบาะแสผ่านช่ั่องทางที� 2 และ 3 เลขานุกัาริบริิษััทจำะเป็็นผู้ริวบริวมข้อมูล ข้อร้ิองเรีิยน 
หรืิอกัาริแจ้ำงเบาะแส และนำาเสนอทุกัข้อริ้องเรีิยนต่อป็ริะธุานกัริริมกัาริตริวจำสอบ โดยป็ริะธุานกัริริมกัาริตริวจำสอบจำะพิจำาริณา
ดำาเนินกัาริตามขั�นตอน และริายงานเรืิ�องที�มีนัยสำาคัญต่อคณะกัริริมกัาริตริวจำสอบ และ/หรืิอคณะกัริริมกัาริบริิษััทต่อไป็
       สำาหรัิบพนักังาน บริิษััทฯ พร้ิอมที�จำะรัิบฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรืิอข้อร้ิองเรีิยน โดยบริิษััทฯ ได้
มีกัริะบวนกัาริในกัาริจัำดกัาริกัับเรืิ�องที�พนักังานร้ิองเรีิยน เพื�อพิจำาริณาว่าเข้าข่ายเป็็นเรืิ�องที�อาจำจำะเป็็นกัาริกัริะทำาผิดหรืิอไม่ และ
อยู่ในความรัิบผิดริะดับไหน เพื�อที�จำะกัำาหนดบทลงโทษัสำาหรัิบกัาริกัริะทำาผิดนั�น ๆ ได้อย่างเป็็นธุริริม และถูืกัต้อง
       ทั�งนี� บริิษััทฯ ได้เปิ็ดโอกัาสให้พนักังาน สามาริถืส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรืิอข้อร้ิองเรีิยน โดยผ่าน
ช่ั่องทางต่าง ๆ ดังนี�

      1. กัล่องรัิบฟังความคิดเห็น เปิ็ดโดยผู้จัำดกัาริฝ่่ายทรัิพยากัริบุคคล เดือนละ 1 ครัิ�ง
      2. กัาริร้ิองทุกัข์ ผ่านหัวหน้างานตามลำาดับชัั่�น ซ่ี�งริะบุในกัฎริะเบียบข้อบังคับกัาริทำางาน
      โดยบริิษััทฯ จำะมีกัาริริวบริวม นำาสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรืิอข้อร้ิองเรีิยนที�พิจำาริณาแล้วว่ามี

ความสำาคัญ หรืิอต้องมีกัาริดำาเนินกัาริใด ๆ ต่อคณะกัริริมกัาริสวัสดิกัาริในสถืานป็ริะกัอบกิัจำกัาริ
      ทั�งนี�ในปี็ 2564 ไม่มีกัาริร้ิองเรีิยนหรืิอแจ้ำงเบาะแสแต่อย่างใด
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  สริ กัาริ ิบัติหนาที� อ ค กัริริมกัาริชั่ด อ

    ริา านค กัริริมกัาริตริ จำสอบ  

 คณะกัริริมกัาริตริวจำสอบของบริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น) ป็ริะกัอบด้วยกัริริมกัาริอิสริะ จำำานวน 3 คน 
ป็ริะกัอบด้วยนางรัิชั่ดาภูริณ์ ริาชั่เทวินทร์ิ เป็็นป็ริะธุานกัริริมกัาริตริวจำสอบ ริศ.นพ.กัำาจำริ ตติยกัวี และนางพวงทิพย์ ศิลป็ศาสตร์ิ 
เป็็นกัริริมกัาริตริวจำสอบ ซ่ี�งมีคุณสมบัติคริบถื้วนตามที�ตลาดหลักัทริัพย์แห่งป็ริะเทศไทยกัำาหนด โดยเป็็นผู้ทริงคุณวุฒิและมี
ป็ริะสบกัาริณ์ด้านบัญชีั่และกัาริเงิน  ด้านอุตสาหกัริริมพลังงาน ด้านเศริษัฐศาสตร์ิและด้านบริิหาริธุุริกิัจำ 

 คณะกัริริมกัาริตริวจำสอบป็ฏิิบัติหน้าที�อย่างเป็็นอิสริะตามที�ได้รัิบมอบหมายจำากัคณะกัริริมกัาริบริิษััท ซ่ี�งริะบุไว้ในกัฎบัตริ
คณะกัริริมกัาริตริวจำสอบของบริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น) ซ่ี�งสอดคล้องกัับข้อกัำาหนดของคณะกัริริมกัาริกัำากัับ
หลักัทรัิพย์และตลาดหลักัทรัิพย์ และตลาดหลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย 

 ในปี็ 2564 มีกัาริป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริตริวจำสอบทั�งสิ�น 4 ครัิ�ง ได้มีกัาริป็ริะชุั่มร่ิวมกัับฝ่่ายจัำดกัาริ ผู้ตริวจำสอบภูายใน
และผู้สอบบัญชีั่รัิบอนุญาต ทั�งนี�เพื�อพิจำาริณาสอบทานข้อมูลจำากังบกัาริเงิน ริายกัาริที�เกีั�ยวโยงกัันของบริิษััทฯ ให้ข้อเสนอ
แนะที�เป็็นป็ริะโยชั่น์ต่อความถืูกัต้อง ความคริบถื้วน และเชืั่�อถืือได้ของริายงานทางกัาริเงิน ริวมถ่ืงกัาริป็ริับป็ริุงป็ริะสิทธิุภูาพ
ของกัาริควบคุมภูายในองค์กัริ ซ่ี�งผลจำากักัาริป็ริะชุั่มในแต่ละครัิ�ง จำะนำาสรุิป็ป็ริะเด็นที�สำาคัญเสนอต่อคณะกัริริมกัาริบริิษััท  
เพื�อรัิบทริาบและดำาเนินกัาริป็รัิบป็รุิง ทั�งนี�กัาริดำาเนินกัาริของคณะกัริริมกัาริตริวจำสอบมีสาริะสำาคัญในปี็ 2564 สรุิป็ได้ดังนี� 

 1  การิสอบทานริายงานทางการิเงิน คณะกัริริมกัาริตริวจำสอบได้พิจำาริณาสอบทานงบกัาริเงินริายไตริมาส และงบ
กัาริเงินป็ริะจำำาปี็ของบริิษััทฯ โดยหารืิอร่ิวมกัับผู้สอบบัญชีั่และผู้บริิหาริสายงานบัญชีั่และกัาริเงิน นอกัจำากันี�ยังมีกัาริป็ริะชุั่มร่ิวม
กัับผู้สอบบัญชีั่โดยไม่มีฝ่่ายจัำดกัาริของบริิษััทฯ เข้าร่ิวมป็ริะชุั่ม เพื�อป็ร่ิกัษัาหารืิอเกีั�ยวกัับความเป็็นอิสริะในกัาริป็ฏิิบัติหน้าที�และ
กัาริแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีั่ ตลอดจำนผลกัริะทบจำากักัาริเป็ลี�ยนแป็ลงมาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงิน เพื�อให้มั�นใจำว่า 
งบกัาริเงินจัำดทำาข่�นตามหลักักัาริบัญชีั่ที�รัิบริองโดยทั�วไป็ มีความถูืกัต้องตามที�ควริในสาริะสำาคัญ คริบถ้ืวน และเชืั่�อถืือได้ 

 2  การิสอบทานการิปริะเมินการิควับคุมภายในแลัะการิกำากับด้แลัการิตั้ริวัจสอบภายใน คณะกัริริมกัาริตริวจำสอบ
ได้พิจำาริณาสอบทานให้บริิษััทฯ มีริะบบกัาริควบคุมภูายในที�ดีและมีป็ริะสิทธิุภูาพ ในกัาริป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริเพื�อพิจำาริณางบ
กัาริเงินทุกัครัิ�ง คณะกัริริมกัาริตริวจำสอบได้นำาเสนอสรุิป็ผลกัาริตริวจำสอบภูายใน และนำาเสนอป็ริะเด็นที�มีผลกัริะทบอย่างมีนัย
สำาคัญตอ่ที�ป็ริะชั่มุคณะกัริริมกัาริเพื�อริว่มหารืิอแนวทางกัาริแกัไ้ขป็ริบัป็ริงุ และคณะกัริริมกัาริตริวจำสอบได้พิจำาริณาแบบป็ริะเมนิ
ความเพียงพอของริะบบควบคุมภูายใน (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ก่ัอน
นำาเสนอแบบป็ริะเมินดังกัล่าวต่อที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััท ซ่ี�งคณะกัริริมกัาริตริวจำสอบและคณะกัริริมกัาริบริิษััทมีความเห็น
ตริงกัันว่า ในปี็ 2564 บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย มีริะบบควบคุมภูายใน และกัาริตริวจำสอบภูายในที�เหมาะสม และเพียงพอ

 3  การิสอบทานการิป ิบัติั้ตั้ามข�อก หุ้มาย คณะกัริริมกัาริตริวจำสอบได้สอบทานและกัำากัับใหบ้ริิษััทฯ ดำาเนนิกิัจำกัาริ
ต่าง ๆ อย่างถูืกัต้องตามกัฎหมายว่าด้วยหลักัทรัิพย์และตลาดหลักัทรัิพย์ ข้อกัำาหนดของตลาดหลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย 
และกัฎหมายอื�นที�เกีั�ยวข้องกัับกัาริดำาเนินธุุริกิัจำของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อย โดยในปี็ 2564 ไม่พบกัาริกัริะทำาที�ขัดต่อกัฎหมาย 
ข้อกัำาหนด และริะเบียบที�เกีั�ยวข้อง
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 4  การิสอบทานริายการิท่�เก่�ยวัโยงกนัหุ้ร่ิอริายการิท่�อาจม่ควัามขัดแย�งทางผู้ลัปริะโยชื่น ์คณะกัริริมกัาริตริวจำสอบ
ได้พิจำาริณาและสอบทานริายกัาริที�เกัี�ยวโยงกัันหรืิอริายกัาริที�อาจำจำะมีความขัดแย้งทางผลป็ริะโยชั่น์ซ่ี�งต้องป็ฏิิบัติให้เป็็นไป็ตาม
ป็ริะกัาศของตลาดหลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทยและคณะกัริริมกัาริกัำากัับหลักัทรัิพย์และตลาดหลักัทรัิพย์ โดยคณะกัริริมกัาริตริวจำ
สอบมีความเห็นว่า ในปี็ 2564 บริิษััทฯและบริิษััทย่อยมีกัาริทำาริายกัาริที�เกีั�ยวโยงกัันตามเงื�อนไขทางกัาริค้าทั�วไป็ด้วยความเป็็น
ธุริริม สมเหตุสมผล และเปิ็ดเผยข้อมูลสาริสนเทศอย่างคริบถ้ืวนเพียงพอ

 5  การิพิจาริณาคัดเล่ัอก เสนอแต่ั้งตัั้�งผู้้�สอบบัญช่ื่ แลัะค่าสอบบัญช่ื่ คณะกัริริมกัาริตริวจำสอบได้พิจำาริณาคัดเลือกั
ผู้สอบบัญชีั่ป็ริะจำำาปี็ 2564 โดยพิจำาริณาจำากัผลกัาริป็ฏิิบัติงาน คุณสมบัติ ทักัษัะความรู้ิความสามาริถืในวิชั่าชีั่พ ป็ริะสบกัาริณ์
ในกัาริตริวจำสอบบัญชีั่ ในปี็ 2564 คณะกัริริมกัาริตริวจำสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกัริริมกัาริบริิษััท เพื�อนำาเสนอต่อที�ป็ริะชุั่ม
ผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำาปี็ 2564 แต่งตั�งผู้สอบบัญชีั่จำากับริิษััท สอบบัญชีั่ธุริริมนิติ จำำากััด และอนุมัติค่าสอบบัญชีั่จำำานวน 1,200,000 บาท 

 กัาริป็ฏิิบัติหน้าที�ของคณะกัริริมกัาริตริวจำสอบในปี็ 2564 ได้ป็ฏิิบัติหน้าที�โดยใช้ั่ความรู้ิความสามาริถื ความเป็็นอิสริะ 
ตามที�ริะบุไว้ในกัฎบัตริของคณะกัริริมกัาริตริวจำสอบ โดยคณะกัริริมกัาริตริวจำสอบให้ความเห็นว่า งบกัาริเงินของบริิษััทฯ และ
บริิษััทย่อย มีความถูืกัต้อง เพียงพอ และสอดคล้องกัับหลักักัาริบัญชีั่ที�รัิบริองทั�วไป็ มีริะบบกัาริบริิหาริจัำดกัาริความเสี�ยงและกัาริ
ควบคุมภูายในที�เหมาะสมมีป็ริะสิทธิุภูาพ ริวมทั�งได้ป็ฏิิบัติตามกัฎหมาย ริะเบียบ และข้อกัำาหนดที�เกีั�ยวข้องกัับกัาริดำาเนินธุุริกิัจำ
อย่างคริบถ้ืวน 

นางรัิชื่ดาภริณ์ ริาชื่เทวิันทร์ิ
ป็ริะธุานกัริริมกัาริตริวจำสอบ
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    ริา านค กัริริมกัาริ ิจำาริ าคาตอบ ทน สริริหา  

 ตามที�คณะกัริริมกัาริบริิษััท ได้มีมติแตง่ตั�งคณะกัริริมกัาริพจิำาริณาคา่ตอบแทนและสริริหา ป็ริะกัอบด้วยผู้แทนจำากัคณะ
กัริริมกัาริบริิษััทจำำานวน 5 ท่าน ซ่ี�งเป็็นกัริริมกัาริอิสริะ 3 ท่าน และกัริริมกัาริที�เป็็นผู้บริิหาริ 2 ท่าน โดยมีสัดส่วนกัริริมกัาริอิสริะ
คิดเป็็นร้ิอยละ 60 คณะกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหามีหน้าที�ในกัาริพิจำาริณาทบทวนหลักัเกัณฑ์์ วิธีุกัาริสริริหา แต่ง
ตั�งบุคคล ที�จำะเป็็นกัริริมกัาริบริิษััท ริวมถ่ืงพิจำาริณากัำาหนดค่าตอบแทนของกัริริมกัาริและผู้บริิหาริริะดับสูงให้เป็็นไป็ตามข้อบังคับ 
หลักัเกัณฑ์์ กัฎหมาย กัฎริะเบียบที�เกีั�ยวข้องและเป็็นไป็ตามหลักักัาริกัำากัับดูแลกิัจำกัาริที�ดี

 ในปี็ 2564 คณะกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหามีกัาริป็ริะชุั่มทั�งสิ�น 2 ครัิ�ง ซ่ี�งสรุิป็สาริะสำาคัญกัาริป็ริะชุั่มดัง
ต่อไป็นี�

 พิจำาริณาและทบทวนกัาริกัำาหนดค่าตอบแทนของคณะกัริริมกัาริบริิษััท และคณะกัริริมกัาริชุั่ดย่อย โดยพิจำาริณาจำากั
หน้าที�ความรัิบผิดชั่อบที�ได้รัิบมอบหมาย ผลกัาริป็ฎิบัติงาน และริะดับอัตริาค่าตอบแทนในอุตสาหกัริริมเดียวกััน เพื�อนำาเสนอ
ต่อคณะกัริริมกัาริบริิษััทและที�ป็ริะชุั่มสามัญผู้ถืือหุ้นเพื�ออนุมัติ

 ร่ิวมป็ริะเมินผลกัาริป็ฏิิบัติหน้าที�ของป็ริะธุานกัริริมกัาริบริิหาริ และป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ ป็ริะจำำาปี็ 2564 และนำา
เสนอต่อที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััทเพื�อพิจำาริณาอนุมัติ 

 พิจำาริณากัำาหนดกัริอบและงบป็ริะมาณในกัาริข่�นเงินเดือนป็ริะจำำาปี็ 2565 และโบนัสป็ริะจำำาปี็ 2564 ของบริิษััทฯ และ
บริิษััทย่อย ในอัตริาที�เหมาะสมสอดคล้องกัับผลกัาริดำาเนินงานในภูาพริวมของกัลุ่มบริิษััท และนำาเสนอต่อที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริ
บริิษััทเพื�อรัิบทริาบ

 พิจำาริณาทบทวน และสริริหาบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกัฎหมาย และกัฎเกัณฑ์์ที�เกีั�ยวข้องกัับกัาริดำาริงตำาแหน่ง
กัริริมกัาริบริิษััทแทนตำาแหน่งกัริริมกัาริที�ต้องออกัตามวาริะ โดยพิจำาริณาสริริหา และคัดเลือกับุคคลที�มีความรู้ิ ความสามาริถื 
ป็ริะสบกัาริณ์ ที�เป็็นป็ริะโยชั่น์และเหมาะสมต่อลักัษัณะธุุริกิัจำของบริิษััทฯ เพื�อนำาเสนอต่อที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััท และที�
ป็ริะชุั่มสามัญผู้ถืือหุ้น

 พิจำาริณาทบทวนกัฎบัตริคณะกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหา ริวมทั�งป็ริะเมินผลกัาริป็ฏิิบัติงานของตนเอง
และริายงานผลกัาริป็ริะเมินต่อที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััท

 คณะกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหาได้ป็ฏิิบัติหน้าที�โดยใช้ั่ความรู้ิความสามาริถื ความริะมัดริะวัง ริอบคอบ 
และให้ความเห็นอย่างตริงไป็ตริงมา ตามหลักักัาริกัำากัับดูแลกิัจำกัาริที�ดี เพื�อป็ริะโยชั่น์สูงสุดต่อผู้ถืือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกัฝ่่าย

(ริศ นพ  กำาจริ ตั้ติั้ยกว่ั)
ป็ริะธุานกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหา
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  2  รายงาน ะ รร าร รร า ปี 2564

 คณะกริริมการิบริริษััทภบิาล คณะกริริมการิบริริษััทภบิาลข้องบริิษััทฯ ปริะกอบด้้วยกริริมการิ 4 ท่านั ค่อ กริริมการิอสิำริะ 
2 ท่านั และกริริมการิท่�เป็นัผู้บริิหาริ 2 ท่านั ได้้ปฏิิบัติหน้ัาท่�ตามความรัิบผิด้ชื่อบท่�ได้้รัิบมอบหมายจัากคณะกริริมการิบริิษััท ซ่ึ่�ง
กำาหนัด้ไว้ในักฎบตัริข้องคณะกริริมการิธิริริมาภบิาล โด้ยม่หน้ัาท่�ความริบัผดิ้ชื่อบด้้านัการิกำากับด้แูลกจิัการิท่�ด่้ ม่การิบริิหาริจััด้การิ
อย่างโปริง่ใสำ เปดิ้เผย ตริวจัสำอบได้้ ม่ความเปน็ัธิริริมกบัผู้ม่สำว่นัได้้เส่ำยทุกกลุ่ม เพ่�อใหบ้ริิษััทฯ สำามาริถเจัริิญเตบิโตได้้อยา่งยั�งย่นั

 ในัปี 2564 คณะกริริมการิบริริษััทภิบาลม่การิปริะชุื่มทั�งสิำ�นั 2 ครัิ�ง ซ่ึ่�งสำรุิปสำาริะสำำาคัญได้้ดั้งน่ั�

 1. พิจัาริณาทบทวนันัโยบายกำากับดู้แลกิจัการิ จัริิยธิริริมและจัริริยาบริริณในัการิด้ำาเนิันัธุิริกิจั และติด้ตามผลการิปฎิบัติ
งานัตามแนัวปฎบัิติท่�ด่้ นัอกจัากน่ั�ยังได้้ส่ำงเสำริิมใหม่้การิสำ่�อสำารินัโยบายข้องบริิษััทใหพ้นัักงานัได้้รัิบทริาบ เพ่�อส่ำงเสำริิมความเข้้าใจั
และสำามาริถปฎิบัติตามนัโยบายต่างๆ ข้องบริิษััทได้้อย่างถูกต้อง

 2. ดู้แลและสำนัับสำนุันัให้บริิษััทฯ ม่การิปฏิิบัติตามหลักการิกำากับดู้แลกิจัการิท่�ด่้ ส่ำงผลให้บริิษััทฯ ได้้รัิบผลปริะเมินัการิ
กำากับดู้แลกิจัการิในัริะดั้บ “ด่้เลิศ” ติด้ต่อกันัเป็นัปีท่� 5 ในัโคริงการิสำำาริวจัการิกำากับดู้แลกิจัการิบริิษััทจัด้ทะเบ่ยนัไทยปริะจัำาปี 
2564

 3. พิจัาริณางานัด้้านั Corporate Social Responsibility (CSR) โด้ยรัิบผิด้ชื่อบสัำงคม ช่ื่วอนัามัย ความปลอด้ภัย และ
สิำ�งเเวด้ล้อมทั�งภายในัและภายนัอกองค์กริ อันันัำาไปสู่ำการิพัฒนัาท่�ยั�งย่นั

 4. พิจัาริณาทบทวนักฎบัตริข้องคณะกริริมการิบริริษััทภิบาลและสำริริหา และเห็นัว่ากฎบัตริคณะกริริมการิ
ชุื่ด้ปัจัจุับันัยังคงเพ่ยงพอและสำอด้คล้องกับการิปฏิิบัติหน้ัาท่�ข้องคณะกริริมการิ ริวมถ่งสำอด้คล้องกับนัโยบาย  
และแนัวทางปฏิิบัติท่�เก่�ยวข้้อง

บริิษััทฯ ม่ความมุ่งมั�นัท่�จัะด้ำาเนิันัธุิริกิจัภายใต้กริอบการิกำากับดู้แลกิจัการิท่�ด่้อย่างต่อเน่ั�อง โด้ยจัะด้ำาเนิันัธุิริกิจัให้เติบโต
ควบคู่ไปกับการิรัิบผิด้ชื่อบต่อ เศริษัฐกิจั สัำงคม สิำ�งแวด้ล้อม และผู้ม่ส่ำวนัได้้เส่ำยทุกกลุ่ม ริวมทั�งพัฒนัาแนัวทางในัการิกำากับดู้แล
กิจัการิท่�ด่้ ทั�งน่ั� บริิษััทฯ จัะยังย่ด้มั�นัและรัิกษัาคุณภาพในัการิกำากับดู้แลกิจัการิท่�ด่้ข้องบริิษััทต่อไปเพ่�อความเจัริิญเติบโตอย่าง
มั�นัคงและยั�งย่นั

นัางพวงทิพย์ ศิลปศาสำตร์ิ
ปริะธิานักริริมการิบริริษััทภิบาล

14 ธัินัวาคม 2564



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
(แบบ 56-1 One Report)

117

   ริา านค กัริริมกัาริบริิหาริค าม สี�  

 บริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น) ตริะหนักัและให้ความสำาคัญอย่างยิ�งในกัาริบริิหาริจัำดกัาริความเสี�ยงของ
องค์กัริ เพื�อใหก้ัาริดำาเนินงานมีป็ริะสทิธิุภูาพ สามาริถืบริริลเุป้็าหมายทางธุรุิกิัจำ พริอ้มทั�งสริา้งความมั�นใจำ และความนา่เชืั่�อถืือให้
กัับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ริวมถ่ืงป้็องกััน และลดผลกัริะทบของความเสี�ยง ที�อาจำจำะเกิัดข่�นจำากักัาริเป็ลี�ยนแป็ลงสภูาพปั็จำจัำย
ภูายใน และภูายนอกับริิษััท คณะกัริริมกัาริบริิษััทจ่ำงได้แต่งตั�งคณะกัริริมกัาริบริิหาริความเสี�ยง ซ่ี�งป็ริะกัอบด้วยกัริริมกัาริทั�งสิ�น
อีกั 4 ท่าน โดยกัริริมกัาริทุกัท่านเป็็นผู้มีความรู้ิ ความสามาริถื และป็ริะสบกัาริณ์ในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำของบริิษััทอย่างเหมาะสม

 ในปี็ 2564 คณะกัริริมกัาริบริิหาริความเสี�ยงมีกัาริป็ริะชุั่มริวมทั�งสิ�น 2 ครัิ�ง ซ่ี�งกัริริมกัาริบริิหาริความเสี�ยงทุกัท่านได้เข้า
ร่ิวมป็ริะชุั่มคริบทุกัครัิ�ง เพื�อพิจำาริณาเรืิ�องสำาคัญ ดังนี�

 อนุมัติแผนกัาริดำาเนินงานบริิหาริความเสี�ยงองค์กัริป็ริะจำำาปี็ 2564 โดยพิจำาริณาริายกัาริความเสี�ยงที�มีนัยสำาคัญที�กัริะทบ
ต่อกัาริดำาเนินธุุริกิัจำ กัลยุทธ์ุ เป้็าหมายขององค์กัริ และสภูาพแวดล้อมที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็

 ติดตาม ป็ริะเมิน ทบทวน แผนกัาริดำาเนินงานบริิหาริความเสี�ยง ซ่ี�งคริอบคลมุถ่ืงความเสี�ยงป็ริะเภูทต่างๆ ที�สำาคัญ ได้แก่ั 
ความเสี�ยงด้านกัลยุทธ์ุ ความเสี�ยงด้านป็ฎิบัติกัาริ และความเสี�ยงด้านกัาริเงิน 

 ติดตามกัาริป็ฏิิบัติหน้าที�ของคณะทำางานจัำดกัาริความเสี�ยง เพื�อให้คำาแนะนำาและข้อเสนอแนะอันเป็็นป็ริะโยชั่น์ เพื�อไป็
ป็รัิบใช้ั่ต่อกัาริป็ฏิิบัติหน้าที�ให้มีป็ริะสิทธิุผลต่อกัาริบริิหาริความเสี�ยงอย่างแท้จำริิง

 พิจำาริณาทบทวนกัฎบัตริคณะกัริริมกัาริบริิหาริความเสี�ยง ริวมทั�งป็ริะเมินผลกัาริป็ฏิิบัติงานของตนเองและริายงานผล
กัาริป็ริะเมินต่อที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััท

 คณะกัริริมกัาริบริิหาริความเสี�ยงได้กัำากัับดูแลให้คณะทำางานจัำดกัาริความเสี�ยง ดำาเนินกัาริลดความเสี�ยงอย่างต่อเนื�อง 
จำนทำาให้ความเสี�ยงของบริิษััทฯ อยู่ในริะดับที�ยอมริับได้ คณะกัริริมกัาริบริิหาริความเสี�ยงจ่ำงมีความมั�นใจำว่า กัาริบริิหาริความ
เสี�ยงของบริิษััทฯ มีป็ริะสิทธิุภูาพและสอดคล้องกัับหลักักัาริกัำากัับดูแลกิัจำกัาริที�ดีสำาหรัิบบริิษััทจำดทะเบียน ฝ่่ายจัำดกัาริมีนโยบาย
สง่เสริิมให้ความรู้ิเรืิ�องกัาริบริิหาริความเสี�ยงให้กัับผู้บริิหาริและพนักังานทุกัคน ทุกัริะดับอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้เกิัดความเข้าใจำ และ
มีจิำตสำาน่กัในเรืิ�องความเสี�ยง และร่ิวมกัันบริิหาริความเสี�ยงให้อยู่ในริะดับที�ยอมรัิบได้ เพื�อให้บริิษััทฯ สามาริถืบริริลุวัตถุืป็ริะสงค์ 
เป้็าหมาย และสามาริถืดำาเนินธุุริกิัจำได้อย่างยั�งยืน 

ริศ นพ  กำาจริ ตั้ติั้ยกว่ั
ป็ริะธุานกัริริมกัาริบริิหาริความเสี�ยง

23 พฤศจิำกัายน 2564
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บริิษััทฯให้ความสำำาคัญต่อการิกำากับดู้แลและการิควบคุม
ภายในัทั�งในัริะดั้บบริิหาริและริะดั้บปฏิิบัติงานั ริะบบการิ
ควบคุมภายในัปริะกอบด้้วย นัโยบายและวิธ่ิปฏิิบัติงานัท่�
กำาหนัด้ข่้�นัเพ่�อป้องกั นัและลด้ความเสำ่�ยงท่�อาจัจัะเกิด้ข่้�นักับ
การิด้ำาเนิันัธุิริกิจัในัด้้านัการิด้ำาเนิันั ด้้านังานัริายงานัทางการิ
เงินั และด้้านักฎริะเบ่ยบต่างๆ ริะบบการิควบคุมภายในัจ่ังเป็นั
กลไกสำำาคัญท่�ช่ื่วยใหฝ่้่ายบริิหาริมั�นัใจัว่า ธุิริกิจัจัะได้้ด้ำาเนันิังานั
ไปได้้ด้้วยด่้ อ่กทั�งยังช่ื่วยสำร้ิางความมั�นัใจัให้แก่ผู้ม่ส่ำวนัได้้เส่ำย
ว่า บริิษััทฯ ม่การิจััด้วางริะบบการิควบคุมภายในัท่�คริอบคลุม
กิจักริริมต่างๆ อย่างเพ่ยงพอและเหมาะสำมท่�ทำาให้บริิษััทฯ 
ด้ำาเนิันัธุิริกิจัได้้อย่างม่ปริะสิำทธิิภาพ

คณะกริริมการิบริิษััทได้้มอบหมายให้คณะกริริมการิ
ตริวจัสำอบรัิบผิด้ชื่อบการิสำอบทานัริะบบการิควบคุมภายในั
และการิตริวจัสำอบภายในัท่�ฝ่่ายบริิหาริจััด้ให้ม่ข่้�นั สำำาหริับปี 
2564 บริิษััทฯ และบริิษััท สำหการิวิศวกริ จัำากัด้ ได้้ว่าจ้ัางบริิษััท 
เอล บิสำซิึ่เนัสำ แอด้ไวเซึ่อริร่์ิ� จัำากัด้ เปน็ัผู้ตริวจัสำอบภายในัข้อง
บริิษััท ทำาหน้ัาท่�และม่ความรัิบผิด้ชื่อบในัการิตริวจัสำอบและ
ปริะเมินัผลเก่�ยวกับริะบบควบคุมภายในัข้องส่ำวนังานัริะบบ
ต่าง ๆ ตามแผนังานัท่�กำาหนัด้ ริวมถ่งสำอบทานัให้บริิษััทฯ
และบริิษััท สำหการิวิศวกริ จัำากัด้ ปฏิิบัติตามกฎริะเบ่ยบ ซ่ึ่�ง
ผู้ตริวจัสำอบภายในัจัะริายงานัผลการิตริวจัสำอบโด้ยตริงต่อ
คณะกริริมการิตริวจัสำอบข้องบริิษััททุกไตริมาสำ โด้ยริายงานั
ถ่งวัตถุปริะสำงค์การิตริวจัสำอบ ข้อบเข้ตการิตริวจัสำอบ วิธ่ิการิ
ตริวจัสำอบ สำรุิปปริะเด็้นัสำำาคัญท่�พบ ข้้อเสำนัอแนัะและผลการิ
ติด้ตามข้้อเสำนัอแนัะท่�ให้บริิษััทนัำาไปด้ำาเนัินัการิปริับปริุงต่อ
คณะกริริมการิตริวจัสำอบเป็นัผู้พิจัาริณาปริะเด็้นัต่างๆข้องผล
การิตริวจัสำอบ จัากนัั�นัจ่ังริายงานัให้ท่�ปริะชุื่มคณะกริริมการิ
บริิษััทรัิบทริาบ และจััด้ทำาริายงานัความเห็นัต่อริะบบการิ
ควบคมุภายในัข้องบริิษััทใหค้ณะกริริมการิบริิษััทพจิัาริณาและ
เปิด้เผยในัริายงานัปริะจัำาปี

าร าย น ะราย ารระ าง น

ในัการิปริะชุื่มคณะกริริมการิบริิษััท ครัิ�งท่� 1/2565 เม่�อ
วันัท่� 22 กุมภาพันัธ์ิ 2565 โด้ยม่กริริมการิอิสำริะทั�ง 3 ท่านั
เข้้าริ่วมปริะชืุ่มด้้วย คณะกริริมการิบริิษััทได้้ปริะเมินัความ
เพ่ยงพอข้องริะบบการิควบคุมภายในัข้องบริิษััทฯ และบริิษััท 
สำหการิวิศวกริ จัำากัด้ โด้ยซัึ่กถามข้้อมูลจัากฝ่่ายบริิหาริแล้ว
และร่ิวมปริะเมินัความเพ่ยงพอข้องริะบบการิควบคุมภายในั 
ตามแบบปริะเมินัท่�ฝ่่ายบริิหาริได้้จััด้ทำาตามแนัวคิด้ข้อง 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) แบ่งออกเป็นั 5 ส่ำวนั ได้้แก่ การิ
ควบคุมภายในัองค์กริ การิปริะเมินัความเส่ำ�ยง การิควบคุมการิ
ปฏิิบัติงานั ริะบบสำาริสำนัเทศและการิส่ำ�อสำาริข้้อมูล และ ริะบบ
การิตดิ้ตาม คณะกริริมการิบริิษััทและคณะกริริมการิตริวจัสำอบ 
ม่ความเห็นัตริงกันัว่า บริิษััทฯ และบริิษััท สำหการิวิศกริ จัำากัด้ 
ม่การิปฏิิบัติและด้ำาเนัินัการิตามริะบบควบคุมภายในัม่ความ
เพ่ยงพอและเหมาะสำม โด้ยบริิษััทฯได้้จััด้ให้ม่บุคลากริอย่าง
เพ่ยงพอท่�จัะด้ำาเนัินัการิตามริะบบได้้อย่างม่ปริะสำิทธิิภาพ 
ริวมทั�งบริิษััทฯม่ริะบบการิควบคุมภายในัเร่ิ�องการิติด้ตาม
ควบคมุด้แูลการิด้ำาเนันิังานัข้องบริิษััทยอ่ยใหส้ำามาริถปอ้งกนัั
ทรัิพย์สิำนัข้องบริิษััทฯและบริิษััทยอ่ยจัากการิท่�กริริมการิหร่ิอผู้
บริิหารินัำาไปใช้ื่โด้ยมิชื่อบหร่ิอโด้ยไม่ม่อำานัาจั ริวมถ่งการิทำา
ธุิริกริริมกับบุคคลท่�อาจัม่ความข้ัด้แย้งและบุคคลท่�เก่�ยวโยง
กันัอย่างเพ่ยงพอและไม่พบข้้อบกพร่ิองเก่�ยวกับริะบบการิ
ควบคุมภายในัท่�เป็นัสำาริะสำำาคัญ
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ตริ จำสอบ า น อ บริิษััท

 ในกัาริป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริตริวจำสอบ ครัิ�งที� 1/2564 เมื�อวันที� 24 กุัมภูาพันธ์ุ 2564 ได้แต่งตั�ง บริิษััท เอล บิสซิีเนส แอด
ไวเซีอร์ิรีิ� จำำากััด (EL A) เป็็นผู้ตริวจำสอบภูายในของบริิษััทฯ และบริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด ซ่ี�ง EL A ได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ 
จัำนทร์ิอำาพริ ตำาแหน่งกัริริมกัาริผู้จัำดกัาริ เป็็นผู้รัิบผิดชั่อบหลักัในกัาริป็ฏิิบัติหน้าที�เป็็นผู้ตริวจำสอบภูายในของบริิษััทฯ และบริิษััท 
สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด

คณะกัริริมกัาริตริวจำสอบได้พิจำาริณาคุณสมบัติผู้ตริวจำสอบภูายในจำากั EL A และนายสุวิทย์ จัำนทริ์อำาพริ แล้วเห็น
ว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกัับกัาริป็ฏิิบัติหน้าที�ดังกัล่าว เนื�องจำากัมีความเป็็นอิสริะ  มีป็ริะสบกัาริณ์ด้านกัาริตริวจำสอบภูายใน 
มีความเข้าใจำในธุุริกิัจำที�มีลักัษัณะเดียวกัับบริิษััท มาเป็็นริะยะเวลา 20  ปี็ เคยเข้ารัิบกัาริอบริมในหลักัสูตริที�เกีั�ยวข้องกัับกัาริป็ฏิิบัติ
งานด้านตริวจำสอบภูายใน โดยตั�งแต่ปี็ 2559 คณะกัริริมกัาริตริวจำสอบบริิษััทฯ แต่งตั�งนางสาวเริวดี อาจำหาญ ผู้จัำดกัาริฝ่่ายบัญชีั่
อาวุโส ให้ดำาริงตำาแหน่งเลขานุกัาริคณะกัริริมกัาริตริวจำสอบ และเป็็นผู้ป็ริะสานงานกัับผู้ตริวจำสอบที�ว่าจ้ำางจำากัภูายนอกัด้วย

ทั�งนี�กัาริพิจำาริณาแต่งตั�ง ถือดถือน หรืิอโยกัย้ายผู้ป็ฏิิบัติงานตริวจำสอบภูายในของบริิษััทฯ จำะต้องได้รัิบความเห็นชั่อบจำากั
คณะกัริริมกัาริตริวจำสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำาริงตำาแหน่งผู้ตริวจำสอบภูายใน มีริายละเอียด ดังนี�

ช่ื่�อ นายสุวิทย์ จัำนทร์ิอำาพริ

การิศ้กษัา ป็ริิญญาโท คณะพาณิชั่ย์ศาสตร์ิและกัาริบัญชีั่ จุำ าลงกัริณ์มหาวิทยาลัย

ป็ริิญญาตรีิ คณะนิติศาสตร์ิ มหาวิทยาลัยริามคำาแหง

ป็ริิญญาตรีิ คณะบริิหาริธุุริกิัจำ สาขากัาริบัญชีั่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัั่ญ

ป็ริะกัาศนียบัตริ ตริวจำสอบบัญชีั่ จุำ าลงกัริณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุั ิทางวิัชื่าช่ื่พ ผู้สอบบัญชีั่รัิบอนุญาตแห่งป็ริะเทศไทย

ปริะสบการิณ์การิทำางาน

ปจจุบัน กัริริมกัาริผู้จัำดกัาริ บริิษััท เอล บิสซิีเนส แอดไวเซีอร์ิรีิ� จำำากััด

อด่ตั้ ผู้ช่ั่วยผู้สอบบัญชีั่ บริิษััท ไพร้ิซีวอเตอร์ิเฮาส์ คูเป็อร์ิส เอบีเอเอส จำำากััด

ผู้จัำดกัาริฝ่่ายตริวจำสอบภูายใน บริิษััท ไอบีเอ็ม (ป็ริะเทศไทย) จำำากััด และ 

ผู้จัำดกัาริฝ่่ายตริวจำสอบภูายใน บริิษััท ไอบีเอ็ม คอร์ิป็อเริชัั่�น จำำากััด ป็ริะเทศ สหรัิฐอเมริิกัา

ผู้อำานวยกัาริอาวุโสฝ่่ายตริวจำสอบภูายใน บริิษััท ยูแทคไทย จำำากััด

ปริะวััติั้การิ กอบริม  - COSO ERM

- Risk Management

- โคริงกัาริหลักัสูตริ CIA Review

- กัาริป็ฏิิบัติงานสอบบัญชีั่อย่างมีคุณภูาพ

- กัาริจัำดทำากัริะดาษัทำากัาริเพื�อมาตริกัาริต่อต้านกัาริคอร์ิรัิป็ชัั่�นในองค์กัริ

- กัาริสอบทานกัริะบวนกัาริจัำดทำาและติดตามกัาริดำาเนินกัาริตามแผนกัลยุทธ์ุ

- Orientation course for Chief Accountants focusing on financial reporting

- Thailand IFRS Conference

- กัาริจัำดทำาบัญชีั่ให้สอดคล้องกัับสภูาพกิัจำกัาริตามมาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงิน

- มาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงิน สำาหรัิบบริิษััทจำดทะเบียนในตลาดหลักัทรัิพย์

- uick law เรืิ�องกัาริคุ้มคริองสิทธิุและหน้าที�ผู้ถืือหุ้น
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ในัริะหว่างปี 2564 บริิษััทฯ ม่ริายการิริะหว่างกันักับบริิษััทท่�เก่�ยวข้้องกันัโด้ยคิด้ริาคา ซ่ึ่�อ/ข้าย สิำนัค้าและบริิการิกับบริิษััท
ท่�เก่�ยวข้้องธิรุิกิจั ม่ริายละเอ่ยด้ดั้งน่ั�

 ช่ื่�อและลักษัณะความสัื่มพัีน่ธ์ รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ความจำำาเป็น่และความสื่มเหต้ำสื่มผู้ล

บริิษััท สำหการิวิศวกริ จัำากัด้ (SKW)
-  บริิษััทย่อย TRC ถ่อหุ้นัร้ิอยละ 99.99
-  ม่กริริมการิร่ิวมกันั ค่อ
 นัางไพจิัตริ รัิตนัานันัท์
 นัายสำมัย ล่�สำกุล
 นัายภาสิำต ล่�สำกุล
 นัางพจัน่ัย์ เผ่าสำวัสำดิ้�

ริายได้้ค่าเช่ื่าและค่าบริิการิ
ต้นัทุนัก่อสำร้ิาง
ข้ายริถบริริทุก

ด้อกเบ่�ยจ่ัาย
ลูกหน่ั�การิค้า / ลูกหน่ั�อ่�นั
เจ้ัาหน่ั�การิค้า
ด้อกเบ่�ยค้างจ่ัาย

เจ้ัาหน่ั�เงินักู้ย่มริะยะสัำ�นั
ยอด้ยกมาต้นังวด้
กู้เพิ�มในัริะหว่างปี
จ่ัายค่นัริะหว่างปี
ยอด้คงเหล่อยกไปปลายงวด้

8.81
4.23

-

23.83
8.17
1.8

-

456
843
551
748

19.95
3.71
8.08

22.80
59.44
3.91

-

748
427
533
642

3.07
12.47

-

25.08
20.72
64.38
17.17

642
211
160
693

ค่าเช่ื่าเคร่ิ�องจัักริ ค่าธิริริมเน่ัยมการิใช้ื่วงเงินั
หนัังส่ำอคำ�าปริะกันั ค่าแริงงานั และข้ายริถบริริทุก
เป็นัริายการิสำนัับสำนุันัธุิริกิจัปกติ เป็นัริาคาใกล้เค่ยง
กับริาคาตลาด้ และม่เง่�อนัไข้การิค้าทั�วไป

บริิษััทฯกู้ย่มเงินัเพ่�อใช้ื่เป็นัทุนัหมุนัเว่ยนั เงินักู้ย่มเงินั
ม่กำาหนัด้ชื่ำาริะค่นัเม่�อทวงถาม อัตริาด้อกเบ่�ยร้ิอยละ 
2.5 – 6.25 ต่อปี ตามต้นัทุนัเงินักู้ย่มจัากสำถาบันัการิ
เงินั บวกส่ำวนัเพิ�ม

กิจัการิร่ิวมค้า ไฮโด้ริเท็ค สำหการิ
-  บริิษััทย่อย กลุ่มบริิษััทถ่อหุ้นัร้ิอยละ 49
-  นัางพจัน่ัย์ เผ่าสำวัสำดิ้� กริริมการิข้องบริิษััท
   เป็นัผู้ม่อำานัาจัลงนัามในักิจัการิร่ิวมค้า

ริายได้้ค่าเช่ื่าและค่าบริิการิ
ด้อกเบ่�ยจ่ัาย

เจ้ัาหน่ั�เงินักู้ย่มริะยะสัำ�นั
ยอด้ยกมาต้นังวด้
กู้เพิ�มในัริะหว่างปี
จ่ัายค่นัริะหว่างปี
ยอด้คงเหล่อยกไปปลายงวด้

0.19
0.32

54
40
94
0

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

ค่าเช่ื่าริถ ค่าธิริริมเน่ัยมการิใช้ื่วงเงินัหนัังส่ำอคำ�าปริะกันั 
เป็นัริายการิสำนัับสำนุันัธุิริกิจัปกติ ริาคาใกล้เค่ยงกับริาคา
ตลาด้และม่เง่�อนัไข้การิค้าทั�วไป

บริิษััทฯ กู้ย่มเงินัเพ่�อใช้ื่เป็นัทุนัหมุนัเว่ยนัเงินักู้ย่มเงินัม่
กำาหนัด้ชื่ำาริะค่นัเม่�อทวงถาม อัตริาด้อกเบ่�ยร้ิอยละ 2.5 ปี

บริิษััท ท่อาร์ิซ่ึ่ ยูทิลิต่� จัำากัด้
-  กิจัการิร่ิวมค้าTRC ถ่อหุ้นัร้ิอยละ 49.97
-  ม่กริริมการิร่ิวมกันั ค่อ
 นัายสำมัย ล่�สำกุล
 นัายภาสิำต ล่�สำกุล

ริายได้้ค่าเช่ื่าและค่าบริิการิ

ลูกหน่ั�อ่�นั

0.02

0.06

0.22

0.05

0.13

-

ค่าเช่ื่าริถ ค่าธิริริมเน่ัยมการิใช้ื่วงเงินัหนัังส่ำอคำ�าปริะกันั 
เป็นัริายการิสำนัับสำนุันัธุิริกิจัปกติ ริาคาใกล้เค่ยงกับริาคา
ตลาด้ และม่เง่�อนัไข้การิค้าทั�วไป

บริิษััท เอสำเอชื่ คริอสำซิึ่�งส์ำ จัำากัด้
-  การิร่ิวมค้า กลุ่มบริิษััทถ่อหุ้นัร้ิอยละ 51
-  ม่กริริมการิร่ิวมกันั ค่อ
 นัายภาสิำต ล่�สำกุล
 นัางพจัน่ัย์ เผ่าสำวัสำดิ้�
-  ไม่ม่บุคคลท่�อาจัม่ความขั้ด้แย้งข้อง 
   TRC ถ่อหุ้นัส่ำวนัท่�เหล่อ

ริายได้้ค่าเช่ื่าและค่าบริิการิ

ลูกหน่ั�อ่�นั

9.45

1.77

5.12

7.96

0.32

8.32

ค่าเช่ื่าเคร่ิ�องจัักริ ค่าเช่ื่าริถ ค่าบริิการิแริงงานัและ
ค่าธิริริมเน่ัยมการิใช้ื่วงเงินัหนัังส่ำอคำ�าปริะกันั เป็นัริายการิ
สำนัับสำนุันัธุิริกิจัปกติ เป็นัริาคาใกล้เค่ยงกับริาคาตลาด้
และม่เง่�อนัไข้การิค้าทั�วไป

บริิษััท โอล่ฟั เทคโนัโลย่ จัำากัด้
- บริิษััทย่อย TRC ถ่อหุ้นัร้ิอยละ 49.97
- ม่กริริมการิร่ิวมกันั ค่อ
 นัายสำมัย ล่�สำกุล
 นัายภาสิำต ล่�สำกุล
 นัางสำาวภาวิตา ล่�สำกุล
- ไม่ม่บุคคลท่�อาจัม่ความขั้ด้แย้งข้อง 
  TRC ถ่อหุ้นัส่ำวนัท่�เหล่อ

ริายได้้ค่าบริิการิ

ด้อกเบ่�ยจ่ัาย

ลูกหน่ั�เงินักู้ย่มริะยะสัำ�นั
ยอด้ยกมาต้นังวด้
กู้เพิ�มในัริะหว่างปี
จ่ัายค่นัริะหว่างปี
ยอด้คงเหล่อยกไปปลายงวด้

-

-

0.30

0.05

0.74

0.02

0.05
0.85
0.90

-

ค่าบริิการิแริงงานัเป็นัริายการิสำนัับสำนุันัธุิริกิจัปกติ 
ริาคาใกล้เค่ยงกับริาคาตลาด้และม่เง่�อนัไข้การิค้าทั�วไป

บริิษััทฯให้กู้ย่มเงินัเพ่�อใช้ื่เป็นัทุนัหมุนัเว่ยนัเงินักู้ย่มเงินั
ม่กำาหนัด้ชื่ำาริะค่นัเม่�อทวงถามม่การิเร่ิยกเก็บด้อกเบ่�ย 
ในัอัตริาท่�เหมาะสำม
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 ช่ื่�อและลักษัณะความสัื่มพัีน่ธ์ รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ความจำำาเป็น่และความสื่มเหต้ำสื่มผู้ล

บริิษััท อาเซ่ึ่ยนัโปแตชื่ชัื่ยภูมิ จัำากัด้ (มหาชื่นั)
-  กลุ่มบริิษััทTRC ถ่อหุ้นัร้ิอยละ 25.13
-  ม่กริริมการิร่ิวมกันั ค่อ
 นัายสำมัย ล่�สำกุล
 นัางพจัน่ัย์ เผ่าสำวัสำดิ้�

ริายได้้ค่าเช่ื่าและค่าบริิการิ

ลูกหน่ั�การิค้าและลูกหน่ั�อ่�นั
ริายได้้ท่�ยังไม่เร่ิยกชื่ำาริะ
ลูกหน่ั�เงินัปริะกันัสัำญญาก่อสำร้ิาง

1.24

*382.42
*0.30
*7.85

-

-
-
-

-

-
-
-

ริายได้้ค่าเช่ื่าและค่าบริิการิพ่�นัท่�สำำานัักงานัเป็นัริายการิ
สำนัับสำนุันัปกติ ม่ริาคาใกล้เค่ยงกับริาคาตลาด้ และม่
เง่�อนัไข้การิค้าทั�วไป

ในัปี 2561 บริิษััท อาเซ่ึ่ยนัโปแตชื่ชัื่ยภูมิ จัำากัด้ (มหาชื่นั)
ม่สำถานัการิณ์ความไม่แน่ันัอนัในัการิด้ำาเนิันัโคริงการิ
เหม่องแร่ิโพแทชื่และปริะสำบปัญหาข้าด้สำภาพคล่อง
บริิษััทฯจ่ังบันัท่กหน่ั�สำงสัำยจัะสำูญข้องริายการิ สิำนัทรัิพย์
ตามงบการิเงินัปี 2561จัำานัวนั 390.33 ล้านับาท และ
ปี 2562 อ่กจัำานัวนั 1.24 ล้านับาท

กิจัการิร่ิวมค้า สำหไฮโด้ริพัทยา
-  บริิษััทย่อย กลุ่มบริิษััทถ่อหุ้นัร้ิอยละ 100
-  นัางพจัน่ัย์ เผ่าสำวัสำดิ้� กริริมการิข้องบริิษััท
   เป็นัผู้ม่อำานัาจัลงนัามในักิจัการิร่ิวมค้า

ริายได้้ค่าเช่ื่าและค่าบริิการิ
ด้อกเบ่�ยรัิบ

ลูกหน่ั�การิค้า
ด้อกเบ่�ยค้างรัิบ
ลูกหน่ั�เงินักู้ย่มริะยะสัำ�นั
ยอด้ยกมาต้นังวด้
กู้เพิ�มในัริะหว่างปี
จ่ัายค่นัริะหว่างปี
ยอด้คงเหล่อยกไปปลายงวด้

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

0.66
2.13

5.12
0.09

-
134.8
24.0

110.80

ค่าเช่ื่าริถ ค่าธิริริมเน่ัยมการิใช้ื่วงเงินัหนัังส่ำอคำ�าปริะกันั
เป็นัริายการิสำนัับสำนุันัธุิริกิจัปกติ ริาคาใกล้เค่ยงกับริาคา
ตลาด้และม่เง่�อนัไข้การิค้าทั�วไป

บริิษััทฯ กู้ย่มเงินัเพ่�อใช้ื่เป็นัทุนัหมุนัเว่ยนั
เงินักู้ย่มเงินัม่กำาหนัด้ชื่ำาริะค่นัเม่�อทวงถาม
อัตริาด้อกเบ่�ยร้ิอยละ 2.5 - 6.25 ต่อปี

*ริายการิข้้างต้นัตั�งสำำาริองค่าเผ่�อหน่ั�สำงสัำยจัะสูำญทั�งจัำานัวนั

า ร าร ะ น น าร น าร ำาราย ารระ าง น 

ท่�ปริะชุื่มคณะกริริมการิบริิษััทครัิ�งท่� 2/2548 เม่�อวันัท่� 
19 พฤษัภาคม 2548 ม่มติกำาหนัด้มาตริการิเข้้าทำาริายการิ
ริะหว่างกันัว่า จัะต้องม่การิตริวจัสำอบและให้ความเห็นัโด้ย
คณะกริริมการิตริวจัสำอบ และ/หร่ิอ คณะกริริมการิข้องบริิษััท
เก่�ยวกับความจัำาเป็นัและความสำมเหตุสำมผลในัการิเข้้าทำา
ริายการิ และให้ม่การิตริวจัสำอบ และเปร่ิยบเท่ยบริาคาและ
เง่�อนัไข้ต่างๆ ข้องริายการิว่าเป็นัไปตามเง่�อนัไข้ทางธุิริกิจัปกติ 
และเสำม่อนักับการิทำาริายการิกับบุคคลภายนัอกหร่ิอไม่ และ
เพ่�อความคล่องตัวในัการิด้ำาเนิันัธุิริกิจั คณะกริริมการิบริิษััทม่
มติให้บริิษััทฯ สำามาริถเข้้าทำาริายการิริะหว่างกันัท่�เป็นัธุิริกิจั
ปกติ หร่ิอสำนัับสำนุันัธุิริกิจัปกติ เช่ื่นั การิรัิบงานัก่อสำร้ิาง การิ
จ้ัางงานัต่อ เป็นัต้นั ท่�ม่มูลค่าริายการิไม่เกินักว่า 30 ล้านับาท 
ภายใต้เง่�อนัไข้ว่าริายการิดั้งกล่าวต้องกริะทำาด้้วยริาคาและ
เง่�อนัไข้ต่าง ๆ ท่�เป็นัไปตามเง่�อนัไข้ปกติข้องธุิริกิจั และเป็นั
ไปเพ่�อปริะโยชื่น์ัสูำงสุำด้ข้องบริิษััทฯ และให้นัำาริายการิริะหว่าง
กันัดั้งกล่าวเข้้าท่�ปริะชืุ่มคณะกริริมการิตริวจัสำอบ และ/หร่ิอ
คณะกริริมการิบริิษััท เพ่�อรัิบทริาบและให้ความเห็นัต่อไป ส่ำวนั
ริายการิริะหว่างกันัต่อไปน่ั� จัะต้องถูกนัำาเสำนัอเข้้าท่�ปริะชุื่ม

คณะกริริมการิตริวจัสำอบ และ/หร่ิอคณะกริริมการิบริิษััทเพ่�อ
ให้ความเห็นัเก่�ยวกับความจัำาเป็นัและความสำมเหตุสำมผลในั
การิทำาริายการิ และม่มติอนุัมัติให้ทำาริายการิดั้งกล่าว ก่อนั
การิตกลงเข้้าทำาริายการิ

• ริายการิริะหว่างกันัท่�มิใช่ื่ธิุริกิจัปกติ หร่ิอท่�ไม่ได้้
สำนัับสำนุันัธุิริกิจัปกติ

• ริายการิริะหว่างกันัท่�กริะทำาด้้วยริาคาและ/หร่ิอ
เง่�อนัไข้ต่าง ๆ  ท่�แตกต่างจัากริาคา และ/หร่ิอเง่�อนัไข้
ปกติท่�กริะทำากับบุคคลภายนัอก 

• ริายการิริะหว่างกันัท่�เป็นัธุิริกิจัปกติ หร่ิอสำนัับสำนัุนั
ธุิริกิจัปกติ ภายใต้ริาคาและเง่�อนัไข้ต่าง ๆ ท่�เป็นั
ไปตามเง่�อนัไข้ปกติข้องธุิริกิจั ท่�ม่มูลค่าริายการิเกินั
กว่า 30 ล้านับาท

โด้ยผู้ท่�ม่ความขั้ด้แย้งม่ส่ำวนัได้้ส่ำวนัเส่ำยหร่ิออาจัม่
ความขั้ด้แย้งทางผลปริะโยชื่นั์ในัลักษัณะอ่�นัใด้ (ตามข้้อ
บังคับข้องบริิษััทฯ หร่ิอตามท่�สำำานัักงานัคณะกริริมการิกำากับ
หลักทรัิพย์และตลาด้หลักทรัิพย์ปริะกาศกำาหนัด้ หร่ิอตาม
ท่�ตลาด้หลักทรัิพย์แห่งปริะเทศไทยกำาหนัด้) ท่�จัะทำาข่้�นักับ
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บริิษััทฯ หร่ิอบริิษััทย่อย จัะต้องไม่ม่อำานัาจัในัการิด้ำาเนิันัการิ
ใด้ๆ ในัหร่ิอเก่�ยวกับริายการิหร่ิอเร่ิ�องท่�ม่ความขั้ด้แย้ง ม่ส่ำวนั
ได้้ส่ำวนัเส่ำย หร่ิออาจัม่ความขั้ด้แย้งทางผลปริะโยชื่น์ัดั้งกล่าว

และคณะกริริมการิบริิษััทจัะต้องดู้แลให้บริิษััทฯ ปฏิิบัติ
ให้เป็นัไปตามกฎหมายว่าด้้วยหลักทรัิพย์และตลาด้หลักทรัิพย์ 
และข้้อบัง คับ ปริะกาศ คำา สัำ� ง  ห ร่ิอ ข้้อกำาหนัด้ข้อง
ตลาด้หลักทรัิพย์แห่งปริะเทศไทย ริวมตลอด้ถ่งการิปฏิิบัติ
ตามข้้อกำาหนัด้เก่�ยวกบัการิเปดิ้เผยข้้อมลูการิทำาริายการิเก่�ยว
โยง และการิได้้มาหร่ิอจัำาหน่ัายซ่ึ่�งสิำนัทรัิพย์ข้องบริิษััทฯ หร่ิอ
บริิษััทย่อย ริวมทั�งปฏิิบัติตามมาตริฐานับัญช่ื่ท่�กำาหนัด้โด้ย
สำภาวิชื่าช่ื่พบัญช่ื่

ในักริณ่ ท่� คณะกริริมการิตริวจัสำอบ และ/ห ร่ิอ
คณะกริริมการิบริิษััทไม่ม่ความชื่ำานัาญในัการิพิจัาริณาริายการิ
ริะหว่างกันัท่�อาจัเกิด้ข่้�นั บริิษััทฯ จัะให้ผู้เช่ื่�ยวชื่าญอิสำริะหร่ิอ
ผู้สำอบบัญช่ื่ข้องบริิษััทฯ เป็นัผู้ให้ความเห็นัเก่�ยวกับริายการิ
ริะหว่างกันัดั้งกล่าวเพ่�อนัำาไปใช้ื่ปริะกอบการิตัด้สิำนัใจัข้อง
คณะกริริมการิตริวจัสำอบ และ/หร่ิอคณะกริริมการิบริิษััท และ/
หร่ิอผู้ถ่อหุ้นั ตามแต่กริณ่ 

าร น น าร ำา ร ารระ าง น ปน

ราย ารป

ตามพริะริาชื่บัญญัติหลักทริัพย์และตลาด้หลักทริัพย์ 
(ฉับับท่� 4) พ.ศ. 2551 ท่�ม่ผลใช้ื่บังคับวันัท่� 31 สิำงหาคม 2551 
การิทำาริายการิท่�เก่�ยวโยงกันัท่�เป็นัริายการิค้า/ธุิริกริริมปกติ
ข้องบริิษััทฯ จัะต้องถูกนัำาเสำนัอและอนุัมัติโด้ยคณะกริริมการิ
บริิษััท หร่ิอคณะกริริมการิได้้ม่การิอนุัมัติในัหลักการิให้ทำา
ริายการิดั้งกล่าวได้้ ซ่ึ่�งเดิ้มตามปริะกาศข้องตลาด้หลักทรัิพย์
แห่งปริะเทศไทย ฝ่่ายจััด้การิสำามาริถทำาริายการิดั้งกล่าวได้้ 
โด้ยมิต้องผ่านัการิพิจัาริณาข้องคณะกริริมการิแต่อย่างใด้ 

ตามท่�ปริะชุื่มคณะกริริมการิบริิษััทในัปี 2548 ได้้ม่
มติอนุัมัติในัหลักการิว่า การิทำาริายการิเก่�ยวโยง แม้ว่าเป็นั
ริายการิปกติ แต่หากข้นัาด้ริายการิเกินักว่า 30 ล้านับาท 
จัะต้องข้ออนัุมัติจัากคณะกริริมการิก่อนัทำาริายการิ (ตาม
ริายละเอ่ยด้ท่�อธิิบายในัหัวข้้อ มาตริการิหร่ิอขั้�นัตอนัการิ
อนุัมัติการิทำาริายการิริะหว่างกันัข้้างต้นั) ซ่ึ่�งเป็นัการิอนัุมัติ
ในัหลักการิสำำาหรัิบการิทำาริายการิเก่�ยวโยงท่�เป็นัริายการิปกติ 
และสำอด้คล้องกับแนัวปฏิิบัติข้องพริะริาชื่บัญญัติท่�ออกใหม่ 
ทั�งน่ั�บริิษััทฯ ได้้นัำาเสำนัอเร่ิ�องน่ั�เข้้าท่�ปริะชุื่มคณะกริริมการิ
บริิษััทครัิ�งท่� 7/2551 เม่�อวันัท่� 7 สิำงหาคม 2551 เพ่�อให้
คณะกริริมการิรัิบทริาบถ่งแนัวปฏิิบัติข้องพริะริาชื่บัญญัติ

ดั้งกล่าว 

าร น า ร าร ะ น น าร น าร ำา

ราย ารระ าง น 

คณะกริริมการิตริวจัสำอบและคณะกริริมการิบริิษััทม่
การิทบทวนัมาตริการิและขั้�นัตอนัการิอนุัมัติการิทำาริายการิ
ริะหว่างกันัเป็นัปริะจัำาทุกปี โด้ยท่�ปริะชืุ่มคณะกริริมการิ
ตริวจัสำอบครัิ�งท่� 4/2564 และท่�ปริะชุื่มคณะกริริมการิบริิษััท  
ครัิ�งท่� 8/2564 ซ่ึ่�งปริะชุื่มเม่�อวันัท่� 12 พฤศจิักายนั 2564 
ได้้พิจัาริณาทบทวนัมาตริการิและขั้�นัตอนัการิอนุัมัติการิทำา
ริายการิริะหว่างกันัและม่มติเห็นัควริให้คงไว้เช่ื่นัเดิ้ม

น ย าย ะ น น าร ำาราย ารระ าง น น นา

บริิษััทฯ คาด้ว่า ยังคงม่การิทำาริายการิริะหว่างกันัอย่าง
ต่อเนั่�อง เช่ื่นั ต้นัทุนัการิใหบ้ริิการิกอ่สำริา้ง การิใหเ้ช่ื่าสำนิัทริพัย์ 
ซ่ึ่�งเป็นัริายการิธุิริกิจัและริายการิสำนัับสำนันุัธุิริกิจัตามปกต ิไม่ม่
การิถา่ยเทผลปริะโยชื่นัร์ิะหวา่งบริิษััทฯ บริิษััทยอ่ยหร่ิอบุคคล
ท่�อาจัม่ความขั้ด้แย้ง โด้ยคณะกริริมการิตริวจัสำอบหร่ิอผู้สำอบ
บัญช่ื่ หร่ิอผู้เช่ื่�ยวชื่าญอิสำริะเป็นัผู้พิจัาริณาตริวจัสำอบแสำด้ง
ความเห็นัถ่งความเหมาะสำมข้องริาคา และความสำมเหตสุำมผล
ข้องการิทำาริายการิพร้ิอมทั�งเปิด้เผยชื่นิัด้ มูลค่า และเหตุผล
ในัการิทำาริายการิต่อผู้ถ่อหุ้นัตามข้้อกำาหนัด้ข้องสำำานัักงานั
คณะกริริมการิกำากับหลักทรัิพย์และตลาด้หลักทรัิพย์ และ
ตลาด้หลักทรัิพย์แห่งปริะเทศไทยโด้ยเคร่ิงครัิด้ นัอกจัากน่ั�
บริิษััทฯจัะสำริ้างเสำริิมความเข้้าใจัให้กับผู้ปฏิิบัติงานัให้มากข่้�นั
อย่างต่อเนั่�อง โด้ยจัะม่การิปริะชืุ่มช่ื่�แจังให้ผู้เก่�ยวข้้องทริาบ
ถ่งข้้อกำาหนัด้ใหม่ๆ ริวมทั�งวิธ่ิปฏิิบัติท่�เป็นัลายลักษัณ์อักษัริ
เพ่�อให้ปฏิิบัติตามได้้คริบถ้วนั ถูกต้อง โปร่ิงใสำและรัิกษัาไว้ซ่ึ่�ง
ผลปริะโยชื่น์ัข้องผู้ม่ส่ำวนัได้้เส่ำยทุกฝ่่าย
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บกัาริ ิน
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ริา านค ามริับ ิดชั่อบ อ
ค กัริริมกัาริบริิษััทตอริา านทา กัาริ ิน

คณะกรรมการบริษััทเป็็นผู้้�รับผิู้ดชอบต่่องบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของ บริษััท ทีอาร์ซีี คอนสต่รัคชั�น 
จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่่อย่ รวมทั�งสารสนเทศทางการเงินที�ป็รากฎในราย่งานป็ระจำาปี็ โดย่งบการเงินสำาหรับปี็ 2564 สิ�นสุด
วันที� 31 ธัันวาคม 2564 ถู้กจัดทำาข้�นต่ามมาต่รฐานทางบัญชีที�รองรับทั�วไป็ในป็ระเทศไทย่ โดย่ใช�นโย่บาย่บัญชีที�เหมาะสมและ
ถืูอป็ฏิิบัติ่อย่่างสมำ�าเสมอ มีการใช�ดุลย่พินิจอย่่างระมดัระวัง และป็ระมาณการอย่่างสมเหต่สุมผู้ล มีการเป็ดิเผู้ย่ข�อม้ลอย่่างเพยี่ง
พอในหมาย่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงิน เพื�อสะท�อนฐานะทางการเงินของบริษััทฯ อย่่างโป็ร่งใส เป็็นป็ระโย่ชน์ต่่อนักลงทุน ทั�งนี�งบ
การเงินดังกล่าวได�ผู่้านการต่รวจสอบและให�ความเห็นอย่่างไม่มีเงื�อนไขจากผู้้�สอบบัญชีรับอนุญาต่ที�เป็็นอิสระแล�ว

คณะกรรมการบริษััทได�จัดให�มีการบริหารความเสี�ย่งและระบบการควบคุมภาย่ในที�เหมาะสม เพีย่งพอ และมีป็ระสิทธิัภาพ 
เพื�อให�มั�นใจว่า ข�อม้ลทางบัญชีมีความถู้กต่�อง ครบถู�วนและสามารถูที�จะรักษัาไว�ซ้ี�งทรัพย่์สินของบริษััทฯ ต่ลอดจนป็้องกันไม่
ให�เกิดการทุจริต่หรือการดำาเนินการที�ผิู้ดป็กติ่อย่่างมีสาระสำาคัญ 

ทั�งนี�คณะกรรมการบริษััทได�แต่่งตั่�งคณะกรรมการต่รวจสอบซ้ี�งป็ระกอบด�วย่กรรมการที�เป็็นอิสระ ทำาหน�าที�กำากับด้แล
งบการเงิน ป็ระเมินระบบการควบคุมภาย่ในและการต่รวจสอบภาย่ในอย่่างมีป็ระสิทธัิภาพ โดย่ความเห็นของคณะกรรมการ
ต่รวจสอบป็รากฏิในราย่งานคณะกรรมการต่รวจสอบซ้ี�งได�แสดงไว�ในแบบแสดงข�อม้ลป็ระจำาปี็/ราย่งานป็ระจำาปี็ 2564  
(แบบ 56-1 One Report) 

คณะกรรมการบริษััทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภาย่ในและการต่รวจสอบภาย่ในของบริษััทฯ และบริษััทย่่อย่มีความ
เหมาะสม สามารถูสร�างความเชื�อมั�นอย่่างมีเหตุ่ผู้ลว่า งบการเงินของบริษััท ทีอาร์ซีี คอนสต่รัคชั�น จำากัด (มหาชน) และบริษััท
ย่่อย่สามารถูแสดงฐานะทางการเงนิ ผู้ลการดำาเนินงานและกระแสเงนิสด ได�อย่่างถู้กต่�องต่ามที�ควรในสาระสำาคัญต่ามมาต่รฐาน
การราย่งานทางการเงิน

         
         นางไพจิต่ร รัต่นานนท์
         ป็ระธัานกรรมการ
         22 กุมภาพันธ์ั 2565
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สนอ อหน ค กัริริมกัาริ

  บริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น)

ความเห็็น 

  ข�าพเจ�าได�ต่รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษััท ทีอาร์ซีี คอนสต่รัคชั�น จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่่อย่ (กลุ่มบริษััท) ซ้ี�ง
ป็ระกอบด�วย่งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2564 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเป็ลี�ย่นแป็ลงส่วน
ของผู้้�ถืูอหุ�นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับป็ีสิ�นสุดวันเดีย่วกันและหมาย่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงินรวม รวมถู้งสรุป็นโย่บาย่
การบัญชีที�สำาคัญ และข�าพเจ�าได�ต่รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษััท ทีอาร์ซีี คอนสต่รัคชั�น จำากัด (มหาชน)  (บริษััท) 
ซ้ี�งป็ระกอบด�วย่งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2564 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเป็ลี�ย่นแป็ลงส่วนของผู้้�
ถืูอหุ�นและงบกระแสเงินสดสำาหรับปี็สิ�นสุดวันเดีย่วกันและหมาย่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงิน รวมถู้งสรุป็นโย่บาย่การบัญชีที�สำาคัญ

  ข�าพเจ�าเห็นว่า งบการเงินข�างต่�นนี�แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษััท ทีอาร์ซีี คอนสต่รัคชั�น จำากัด (มหาชน) และ
บริษััทย่่อย่ ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2564 และผู้ลการดำาเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำาหรับปี็สิ�นสุดวันเดีย่วกัน และแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษััท ทีอาร์ซีี คอนสต่รัคชั�น จำากัด (มหาชน) ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2564 และผู้ลการดำาเนินงาน
และกระแสเงินสดสำาหรับปี็สิ�นสุดวันเดีย่วกัน โดย่ถู้กต่�องต่ามที�ควรในสาระสำาคัญต่ามมาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน 

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น

  ข�าพเจ�าได�ป็ฏิิบัติ่งานต่รวจสอบต่ามมาต่รฐานการสอบบญัชี ความรบัผิู้ดชอบของข�าพเจ�าได�กล่าวไว�ในวรรคความรบั
ผิู้ดชอบของผู้้�สอบบัญชีต่่อการต่รวจสอบงบการเงินในราย่งานของข�าพเจ�า ข�าพเจ�ามีความเป็็นอิสระจากกลุ่มบริษััทและบริษััท
ต่ามข�อกำาหนดจรรย่าบรรณของผู้้�ป็ระกอบวิชาชีพบัญชีที�กำาหนดโดย่สภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที�เกี�ย่วข�องกับการต่รวจสอบงบ
การเงิน และข�าพเจ�าได�ป็ฏิิบัติ่ต่ามความรับผิู้ดชอบด�านจรรย่าบรรณอื�นๆ ซ้ี�งเป็็นไป็ต่ามข�อกำาหนดเหล่านี� ข�าพเจ�าเชื�อว่าหลัก
ฐานการสอบบัญชีที�ข�าพเจ�าได�รับเพีย่งพอและเหมาะสมเพื�อใช�เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า 

ข้้อมูลและเห็ตุุการณ์ท่ี่�เน้น

  ข�าพเจ�าขอให�สังเกต่หมาย่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงิน ต่ามที�กล่าวไว�ในหมาย่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงินข�อ 3.4 และ 3.5 
เกี�ย่วกับการป็รับป็รุงงบการเงินของงวดก่อนและการจัดป็ระเภทใหม่ โดย่บริษััทได�ป็รับย่�อนหลังงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 
3 1 ธัันวาคม  2563 และ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสดและงบแสดงการเป็ลี�ย่นแป็ลง
ส่วนของผู้้�ถืูอหุ�นสำาหรับปี็สิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563 ที�แสดงเป็็นตั่วเลขเป็รีย่บเทีย่บ โดย่สะท�อนราย่การป็รับป็รุงและการใช�
นโย่บาย่การบัญชีเกี�ย่วกับราย่ได�จากสัญญาก่อสร�าง ทั�งนี�ข�าพเจ�ามิได�ให�แสดงความเห็นอย่่างมีเงื�อนไขต่่อกรณีนี�แต่่อย่่างใด

เร่�องสำาคัญในการตุรวจสอบ

  เรื�องสำาคัญในการต่รวจสอบคือเรื�องต่่างๆ ที�มีนัย่สำาคัญที�สุดต่ามดุลย่พินิจเยี่�ย่งผู้้�ป็ระกอบวิชาชีพของข�าพเจ�าในการ
ต่รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปั็จจุบัน ข�าพเจ�าได�นำาเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการ
ต่รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดย่รวมและในการแสดงความเหน็ของข�าพเจ�า ทั�งนี�ข�าพเจ�าไม่ได�แสดงความ
เห็นแย่กต่่างหากสำาหรับเรื�องเหล่านี�

ริา าน อ สอบบั ชีั่ริับอน าต
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  ต่ามที�กล่าวในหมาย่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงินข�อ 4.1 ราย่ได�จากสัญญาก่อสร�าง นโย่บาย่การบัญชีเกี�ย่วกับราย่ได�และ
ต่�นทุนการให�บริการก่อสร�าง และข�อ 4.18 นโย่บาย่การบัญชีเกี�ย่วกับการใช�ดุลย่พินิจและป็ระมาณการทางบัญชีที�สำาคัญสำาหรับ
ป็ระมาณการต่�นทุนโครงการก่อสร�าง และป็ระมาณการหนี�สินจากโครงการก่อสร�าง ข�าพเจ�าพิจารณาว่าการรับร้�ราย่ได� ต่�นทุนและ
ป็ระมาณการผู้ลขาดทุนที�อาจจะเกิดข้�นจากสัญญาก่อสร�างเป็็นความเสี�ย่งที�มีนัย่สำาคัญในการต่รวจสอบ เนื�องจากราย่ได� ต่�นทุน
จากสัญญาก่อสร�างที�กลุ่มบริษััทรับร้�ในแต่่ละงวดมีจำานวนเงินที�มีสาระสำาคัญเมื�อเป็รีย่บเทีย่บกับราย่ได�รวม ต่�นทุนรวมของกลุ่ม
บริษััท นอกจากนี� กระบวนการในการวัดม้ลค่ารวมถู้งรอบระย่ะเวลาที�เหมาะสมในการรับร้�ราย่ได� ต่�นทุนและป็ระมาณการผู้ล
ขาดทุนที�อาจจะเกิดข้�นนั�นเป็็นเรื�องที�ต่�องใช�ดุลย่พินิจที�มีนัย่สำาคัญของผู้้�บริหารในการป็ระเมินขั�นความสำาเร็จของงานก่อสร�าง
และความน่าจะเป็็นของโอกาสที�จะเกิดผู้ลขาดทุนและวัดม้ลค่าผู้ลขาดทุนที�อาจจะเกิดข้�น ซ้ี�งทำาให�เกิดความเสี�ย่งเกี�ย่วกับม้ลค่า
ราย่ได� ต่�นทุนและป็ระมาณการผู้ลขาดทุนที�อาจจะเกิดข้�นจากสัญญาก่อสร�าง 

กัาริตอบสนอ ค าม สี� ด สอบบั ชีั่

• สอบถูามผู้้�บริหารที�รับผิู้ดชอบและทำาความเข�าใจเกี�ย่วกับกระบวนการได�มาซ้ี�งราย่ได�จากสัญญาก่อสร�าง การป็ระมาณ
การและการป็รับเป็ลี�ย่นต่�นทุนโครงการ การบันท้กรับร้�ราย่ได�และต่�นทุน การป็ระมาณการขั�นความสำาเร็จของงานและ
ผู้ลขาดทุนที�อาจจะเกิดข้�นจากสัญญาก่อสร�าง

• ทดสอบความมีป็ระสิทธิัผู้ลของระบบการควบคุมภาย่ในที�กลุ่มบริษััทได�กำาหนดให�มีข้�นเพื�อควบคุมกระบวนการในการ
ทำาสัญญา การป็ระมาณการและการป็รับเป็ลี�ย่นต่�นทุนโครงการ การบันท้กรับร้�ราย่ได� ต่�นทุนและการป็ระมาณการ
ขั�นความสำาเร็จของงานและผู้ลขาดทุนที�อาจจะเกิดข้�นจากสัญญาก่อสร�าง 

• ต่รวจสอบต่�นทุนที�เกิดข้�นจริงกับเอกสารป็ระกอบราย่การ และทดสอบการคำานวณขั�นความสำาเร็จของงานจาก
ต่�นทุนจริงที�เกิดข้�น ต่รวจสอบขั�นความสำาเร็จของงานที�ป็ระมาณโดย่ผู้้�บริหารโครงการกับราย่งานการป็ระเมินที�ส่ง
ให�เจ�าของโครงการ รวมถู้งพิจารณาความสอดคล�องกับเอกสารป็ระกอบการป็ระเมิน และขอหนังสือรับรองอย่่าง
เป็็นลาย่ลกัษัณอั์กษัรจากผู้้�รับผู้ดิชอบโครงการ สอบทานเหต่ผุู้ลสนบัสนนุของผู้้�บรหิารเกี�ย่วกบัความแต่กต่่างระหวา่ง
ขั�นความสำาเร็จของงานที�พิจารณาจากสัดส่วนของงานก่อสร�างที�ทำาเสร็จจริงซ้ี�งป็ระเมินโดย่วิศวกรโครงการ และขั�น
ความสำาเร็จของงานที�พิจารณาจากต่�นทุนค่าก่อสร�างที�เกิดข้�นจริง ณ วันสิ�นรอบกับต่�นทุนค่าก่อสร�างที�ป็ระมาณไว� 
เข�าเยี่�ย่มชมโครงการและเข�าร่วมสังเกต่การณ์การวัดขั�นความสำาเร็จของงาน วิเคราะห์เป็รีย่บเทีย่บอัต่รากำาไรขั�นต่�น
ของงานก่อสร�างกับป็ระมาณการต่�นทุนโครงการ เพื�อป็ระเมินการป็ระมาณผู้ลขาดทุนที�อาจจะเกิดข้�น อ่านสัญญา
ก่อสร�าง และสอบถูามผู้้�บริหารเกี�ย่วกับเงื�อนไขและความเสี�ย่งต่่างๆ ของสัญญาดังกล่าวเกี�ย่วกับการรับร้�ราย่ได�และ
ป็ระมาณการผู้ลขาดทุนที�อาจจะเกิดข้�น 

อม อ�น 

  ผู้้�บรหิารเป็็นผู้้�รับผู้ดิชอบต่่อข�อม้ลอื�น ข�อม้ลอื�นป็ระกอบด�วย่ข�อม้ลซ้ี�งรวมอย่้่ในราย่งานป็ระจำาปี็แต่่ไม่รวมถู้งงบการ
เงินและราย่งานของผู้้�สอบบัญชีที�อย่้่ในราย่งานนั�น ซ้ี�งคาดว่าราย่งานป็ระจำาปี็จะถู้กจัดเต่รีย่มให�ข�าพเจ�าภาย่หลังวันที�ในราย่งาน
ของผู้้�สอบบัญชีนี� 

  ความเห็นของข�าพเจ�าต่่องบการเงินไม่ครอบคลุมถู้งข�อม้ลอื�นและข�าพเจ�าไม่ได�ให�ความเชื�อมั�นต่่อข�อม้ลอื�น 

  ความรับผิู้ดชอบของข�าพเจ�าที�เกี�ย่วเนื�องกับการต่รวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข�อม้ลอื�นมีความขัด
แย่�งที�มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความร้�ที�ได�รับจากการต่รวจสอบของข�าพเจ�า หรือป็รากฏิว่า ข�อม้ลอื�นมีการแสดงข�อม้ล
ที�ขัดต่่อข�อเท็จจริงอันเป็็นสาระสำาคัญหรือไม่  

  เมื�อข�าพเจ�าได�อ่านราย่งานป็ระจำาปี็ หากข�าพเจ�าสรุป็ได�ว่ามีการแสดงข�อม้ลที�ขัดต่่อข�อเท็จจริงอันเป็็นสาระสำาคัญ 
ข�าพเจ�าต่�องสื�อสารเรื�องดังกล่าวกับผู้้�มีหน�าที�ในการกำากับด้แล เพื�อให�ผู้้�มีหน�าที�ในการกำากับด้แลดำาเนินการแก�ไขข�อม้ลที�แสดง
ขัดต่่อข�อเท็จจริง



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
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ค ามรัิบ ิดชั่อบ อ บริิหาริ มีหนาที� นกัาริกัำากัับด ตอ บกัาริ ิน

  ผู้้�บริหารมีหน�าที�รับผิู้ดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�โดย่ถู้กต่�องต่าม
ที�ควรต่ามมาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน และรับผิู้ดชอบเกี�ย่วกับการควบคุมภาย่ในที�ผู้้�บริหารพิจารณาว่าจำาเป็็นเพื�อให�สามารถู
จัดทำางบการเงินที�ป็ราศจากการแสดงข�อม้ลที�ขัดต่่อข�อเท็จจริงอันเป็็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต่หรือข�อผิู้ดพลาด

  ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้้�บริหารรับผิู้ดชอบในการป็ระเมินความสามารถูของกลุ่ม
บริษััทและบริษััทในการดำาเนินงานต่่อเนื�อง เปิ็ดเผู้ย่เรื�องที�เกี�ย่วกับการดำาเนินงานต่่อเนื�อง และการใช�เกณฑ์์การบัญชีสำาหรับการ
ดำาเนินงานต่่อเนื�องเว�นแต่่ผู้้�บริหารมีความตั่�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษััทและบริษััทหรือหยุ่ดดำาเนินงานหรือไม่สามารถูดำาเนินงานต่่อ
เนื�องต่่อไป็ได�  

  ผู้้�มีหน�าที�ในการกำากับด้แลมีหน�าที�ในการกำากับด้แลกระบวนการในการจัดทำาราย่งานทางการเงินของกลุ่มบริษััท
และบริษััท

ค ามรัิบ ิดชั่อบ อ สอบบั ชีั่ตอกัาริตริ จำสอบ บกัาริ ิน

  การต่รวจสอบของข�าพเจ�ามีวัต่ถุูป็ระสงค์เพื�อให�ได�ความเชื�อมั�นอย่่างสมเหตุ่สมผู้ลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดย่รวมป็ราศจากการแสดงข�อม้ลที�ขัดต่่อข�อเท็จจริงอันเป็็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต่หรือข�อ
ผิู้ดพลาด และเสนอราย่งานของผู้้�สอบบัญชีซ้ี�งรวมความเห็นของข�าพเจ�าอย่้่ด�วย่ ความเชื�อมั�นอย่่างสมเหตุ่สมผู้ลคือความเชื�อ
มั�นในระดับส้งแต่่ไม่ได�เป็็นการรับป็ระกันว่าการป็ฏิิบตั่งิานต่รวจสอบต่ามมาต่รฐานการสอบบัญชีจะสามารถูต่รวจพบข�อม้ลที�ขดั
ต่่อข�อเท็จจริงอันเป็็นสาระสำาคัญที�มีอย่้่ได�เสมอไป็ ข�อม้ลที�ขัดต่่อข�อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต่หรือข�อผิู้ดพลาดและถูือว่ามี
สาระสำาคัญเมื�อคาดการณ์ได�อย่่างสมเหตุ่สมผู้ลว่าราย่การที�ขัดต่่อข�อเท็จจริงแต่่ละราย่การหรือทุกราย่การรวมกันจะมีผู้ลต่่อการ
ตั่ดสินใจทางเศรษัฐกิจของผู้้�ใช�งบการเงินจากการใช�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี� 

  ในการต่รวจสอบของข�าพเจ�าต่ามมาต่รฐานการสอบบัญชี ข�าพเจ�าได�ใช�ดุลย่พินิจและการสังเกต่และสงสัย่เยี่�ย่งผู้้�
ป็ระกอบวิชาชีพต่ลอดการต่รวจสอบ การป็ฏิิบัติ่งานของข�าพเจ�ารวมถู้ง 

• ระบุและป็ระเมินความเสี�ย่งจากการแสดงข�อม้ลที�ขัดต่่อข�อเท็จจริงอันเป็็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกจิการ ไมว่่าจะเกดิจากการทจุรติ่หรอืข�อผิู้ดพลาด ออกแบบและป็ฏิิบัติ่งานต่ามวธีิัการต่รวจสอบเพื�อต่อบ
สนองต่่อความเสี�ย่งเหล่านั�น และได�หลักฐานการสอบบัญชีที�เพีย่งพอและเหมาะสมเพื�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความ
เห็นของข�าพเจ�า ความเสี�ย่งที�ไม่พบข�อม้ลที�ขัดต่่อข�อเท็จจริงอันเป็็นสาระสำาคัญซ้ี�งเป็็นผู้ลมาจากการทุจริต่จะส้งกว่า
ความเสี�ย่งที�เกิดจากข�อผิู้ดพลาด เนื�องจากการทุจริต่อาจเกี�ย่วกับการสมร้�ร่วมคิด การป็ลอมแป็ลงเอกสารหลักฐาน 
การตั่�งใจละเว�นการแสดงข�อม้ล การแสดงข�อม้ลที�ไม่ต่รงต่ามข�อเท็จจริงหรือการแทรกแซีงการควบคุมภาย่ใน 

• ทำาความเข�าใจในระบบการควบคุมภาย่ในที�เกี�ย่วข�องกับการต่รวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีัการต่รวจสอบที�เหมาะสม
กับสถูานการณ์ แต่่ไม่ใช่เพื�อวัต่ถุูป็ระสงค์ในการแสดงความเห็นต่่อความมีป็ระสิทธิัผู้ลของการควบคุมภาย่ในของ
กลุ่มบริษััทและบริษััท 

• ป็ระเมินความเหมาะสมของนโย่บาย่การบญัชีที�ผู้้�บริหารใช�และความสมเหต่สุมผู้ลของป็ระมาณการทางบญัชีและการ
เปิ็ดเผู้ย่ข�อม้ลที�เกี�ย่วข�องซ้ี�งจัดทำาข้�นโดย่ผู้้�บริหาร  

• สรุป็เกี�ย่วกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ์์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่่อเนื�องของผู้้�บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบญัชีที�ได�รบั สรปุ็ว่ามีความไมแ่น่นอนที�มีสาระสำาคัญที�เกี�ย่วกับเหต่กุารณ ์หรือสถูานการณที์�อาจเป็็นเหต่ใุห�
เกิดข�อสงสัย่อย่่างมนัีย่สำาคัญต่่อความสามารถูของกลุ่มบริษััทและบรษัิัทในการดำาเนินงานต่่อเนื�องหรอืไม่ ถู�าข�าพเจ�า
ได�ข�อสรุป็ว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสำาคัญ ข�าพเจ�าต่�องกล่าวไว�ในราย่งานของผู้้�สอบบัญชีของข�าพเจ�าโดย่ให�ข�อ
สังเกต่ถู้งการเปิ็ดเผู้ย่ข�อม้ลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�เกี�ย่วข�อง หรือถู�าการเปิ็ดเผู้ย่ข�อม้ลดัง
กล่าวไม่เพีย่งพอ ความเห็นของข�าพเจ�าจะเป็ลี�ย่นแป็ลงไป็ ข�อสรุป็ของข�าพเจ�าข้�นอย่้่กับหลักฐานการสอบบัญชีที�ได�
รับจนถู้งวันที�ในราย่งานของผู้้�สอบบัญชีของข�าพเจ�า อย่่างไรก็ต่าม เหตุ่การณ์หรือสถูานการณ์ในอนาคต่อาจเป็็นเหตุ่
ให�กลุ่มบริษััทและบริษััทต่�องหยุ่ดการดำาเนินงานต่่อเนื�อง
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• ป็ระเมินการนำาเสนอ โครงสร�างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดย่รวม รวมถู้งการเป็ิด
เผู้ย่ข�อม้ลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงราย่การและเหตุ่การณ์ในร้ป็แบบที�ทำาให�มีการนำาเสนอ
ข�อม้ลโดย่ถู้กต่�องต่ามที�ควรหรือไม่

• ได�รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�เหมาะสมอย่่างเพยี่งพอเกี�ย่วกบัข�อม้ลทางการเงนิของกจิการภาย่ในกลุ่มหรอืกจิกรรม
ทางธัุรกิจภาย่ในกลุ่มบริษััทเพื�อแสดงความเห็นต่่องบการเงินรวม ข�าพเจ�ารับผู้ิดชอบต่่อการกำาหนดแนวทาง การ
ควบคุมด้แล และการป็ฏิิบัติ่งานต่รวจสอบกลุ่มบริษััท ข�าพเจ�าเป็็นผู้้�รับผิู้ดชอบแต่่เพีย่งผู้้�เดีย่วต่่อความเห็นของข�าพเจ�า

  ข�าพเจ�าได�สื�อสารกับผู้้�มีหน�าที�ในการกำากับด้แลในเรื�องต่่างๆที�สำาคัญ ซ้ี�งรวมถู้งขอบเขต่และช่วงเวลาของการต่รวจ
สอบต่ามที�ได�วางแผู้นไว� ป็ระเดน็ที�มีนัย่สำาคัญที�พบจากการต่รวจสอบรวมถู้งข�อบกพรอ่งที�มีนัย่สำาคัญในระบบการควบคมุภาย่ใน 
หากข�าพเจ�าได�พบในระหว่างการต่รวจสอบของข�าพเจ�า 

  ข�าพเจ�าได�ให�คำารับรองแก่ผู้้�มีหน�าที�ในการกำากับด้แลว่าข�าพเจ�าได�ป็ฏิิบัติ่ต่ามข�อกำาหนดจรรย่าบรรณที�เกี�ย่วข�องกับ
ความเป็็นอิสระและได�สื�อสารกับผู้้�มีหน�าที�ในการกำากับด้แลเกี�ย่วกับความสัมพันธ์ัทั�งหมดต่ลอดจนเรื�องอื�นซ้ี�งข�าพเจ�าเชื�อว่ามี
เหต่ผุู้ลที�บุคคลภาย่นอกอาจพจิารณาวา่กระทบต่่อความเป็็นอสิระของข�าพเจ�าและมาต่รการที�ข�าพเจ�าใช�เพื�อป็อ้งกนัไมใ่ห�ข�าพเจ�า
ขาดความเป็็นอิสระ

  จากเรื�องที�สื�อสารกับผู้้�มีหน�าที�ในการกำากับด้แล ข�าพเจ�าได�พิจารณาเรื�องต่่าง ๆ ที�มีนัย่สำาคัญมากที�สุดในการต่รวจ
สอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดป็จัจุบันและกำาหนดเป็็นเรื�องสำาคัญในการต่รวจสอบ ข�าพเจ�าได�อธิับาย่เรื�อง
เหล่านี�ในราย่งานของผู้้�สอบบัญชีเว�นแต่่กฎหมาย่หรือข�อบังคับไม่ให�เปิ็ดเผู้ย่ต่่อสาธัารณะเกี�ย่วกับเรื�องดังกล่าว หรือในสถูานการณ์
ที�ย่ากที�จะเกิดข้�น ข�าพเจ�าพิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดังกล่าวในราย่งานของข�าพเจ�าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถูคาด
การณ์ได�อย่่างสมเหตุ่ผู้ลว่าจะมีผู้ลกระทบในทางลบมากกว่าผู้ลป็ระโย่ชน์ต่่อส่วนได�เสีย่สาธัารณะจากการสื�อสารดังกล่าว  

 

  ผู้้�สอบบัญชีที�รับผิู้ดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอราย่งานฉบับนี�คือ นาย่พีระเดช  พงษ์ัเสถีูย่รศักดิ�

         
         (นาย่พีระเดช พงษ์ัเสถีูย่รศักดิ�)
         ผู้้�สอบบัญชีรับอนุญาต่ ทะเบีย่นเลขที� 4752

บริษััท สอบบัญชีธัรรมนิติ่ จำากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที� 22 กุมภาพันธ์ั 2565
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บาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

หุ้มายเหุ้ตุั้

ณ วัันท่� 31
ธัุนวัาคม 2564

ณ วัันท่� 31
ธัุนวัาคม 2563
(ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

ณ วัันท่� 1
มกริาคม 2563
(ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

ณ วัันท่� 31
ธัุนวัาคม 2564

ณ วัันท่� 31
ธัุนวัาคม 2563
(ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

 ณ วัันท่� 1
มกริาคม 2563
(ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

สินทรัิพย์หมุนเวียน

 เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสด 6 52,941,566 89,784,979 182,190,307 29,688,610 2,248,581 94,272,402

 ลูกัหนี�กัาริค้าและลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น 5,7 408,603,965 283,297,802 700,182,413 237,712,425 138,009,680 470,894,794

 สินทรัิพย์ที�เกิัดจำากัสัญญา 3.5, 5, 8 2,285,558,174 1,699,734,447 1,438,269,453 745,770,767 630,645,687 557,718,376

 เงินให้กู้ัยืมริะยะสั�นแก่ักิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน 5 21,200,000 - - - 50,000 -

 เงินจ่ำายล่วงหน้าแก่ัผู้รัิบเหมาช่ั่วงตามสัญญาก่ัอสร้ิาง 5 380,783,445 498,302,673 519,905,415 39,094,746 175,760,125 195,643,205

 สินค้าคงเหลือ 9 1,608,139 1,675,955 5,569,072 1,608,139 1,608,139 5,513,620

 ภูาษีัเงินได้ถูืกัหักั ณ ที�จ่ำาย 10 69,109,599 173,163,495 132,033,381 44,803,582 123,409,926 105,133,686

 สินทรัิพย์หมุนเวียนอื�น 12 23,834,508 44,558,518 37,720,197 9,443,902 14,326,227 20,071,133

  ริวัมสินทรัิพย์หุ้มุนเว่ัยน 3,243,63 ,3 6 2, 0,51 , 6 3,015, 0,23 1,10 ,122,1 1 1,0 6,05 ,365 1,44 ,24 ,216

สินทรัิพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินฝ่ากัธุนาคาริที�มีภูาริะคำ�าป็ริะกััน 13 31,959,654 32,198,495 10,541,000 29,110,000 29,350,000 -

 เงินให้กู้ัยืมริะยะยาวแก่ักิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน 5 - - - - - -

 เงินลงทุนในบริิษััทย่อย 14 - - - 477,372,377 476,198,157 476,073,232

 เงินลงทุนในบริิษััทร่ิวม 15 - - - - - -

 เงินลงทุนในกัาริร่ิวมค้า 16 138,889,063 123,583,764 51,612,988 109,375,237 102,375,487 27,750,487

 ที�ดิน อาคาริและอุป็กัริณ์ 17 619,141,541 618,356,676 595,908,490 592,512,545 578,350,583 570,689,998

 สินทรัิพย์สิทธิุกัาริใช้ั่ 18 18,464,628 29,622,098 20,092,194 12,463,945 14,484,852 12,274,579

 สินทรัิพย์ไม่มีตัวตน 19 11,179,121 13,272,619 10,747,317 11,013,073 13,067,133 10,566,825

 สินทรัิพย์ภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่ 20 27,304,281 42,482,919 28,972,354 19,060,978 14,279,997 13,367,178

 สินทรัิพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 4,754,903 3,430,043 6,270,818 1,564,175 1,681,325 5,467,898

  ริวมสินทรัิพย์ไม่หมุนเวียน 851,693,191 862,946,614 724,145,161 1,252,472,330 1,229,787,534 1,116,190,197

ริวมสินทรัิพย์ 4,095,332,587 3,653,464,483 3,740,015,399 2,360,594,501 2,315,845,899 2,565,437,413

หมายเหตุป็ริะกัอบงบกัาริเงินเป็็นส่วนหน่�งของงบกัาริเงินนี�

บ สด าน กัาริ ิน
บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น) บริิษััท อ

 ันที�  ัน าคม 

สินทรัิ ์
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุุ

ณ วันท่� 31
ธัันวาคม 2564

ณ วันท่� 31
ธัันวาคม 2563
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันท่� 1
มกราคม 2563
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันท่� 31
ธัันวาคม 2564

ณ วันท่� 31
ธัันวาคม 2563
(ปรับปรุงใหม่)

 ณ วันท่� 1
มกราคม 2563
(ปรับปรุงใหม่)

หนี�สิินหมุุนเวีีย์น

	 เงิินเบิกเกินบัญชี่และเงิินกู้ย่์มุรัะย์ะสัิ�นจากสิถูาบันการัเงิิน 21 796,616,853 709,459,894 473,051,025 373,157,526 414,659,894 249,051,025

	 เจ้าหนี�การัค้้าและเจ้าหนี�หมุุนเวีีย์นอ่ื่�น 5,22 780,521,898 718,490,079 508,636,964 393,726,408 406,436,735 265,726,265

	 ต้นทุนงิานที�ยั์งิไมุ่ถู่งิกำาหนดช่ำารัะ 839,728,216 454,390,730 561,624,301 196,379,727 12,883,011 87,707,043

	 หนี�สิินที�เกิดจากสัิญญา 3.5,8 910,992,588 923,919,408 986,559,280 217,871,888 271,364,818 387,031,413

	 เงิินกู้ย่์มุรัะย์ะสัิ�นจากกิจการัที�เกี�ย์วีข้้อื่งิกัน 5 - - - 693,000,000 642,000,000 748,000,000

	 เจ้าหนี�เงิินปรัะกันผู้ลงิานตามุสัิญญาก่อื่สิร้ัางิ 229,606,454 158,959,188 100,571,546 27,812,921 9,587,507 13,103,899

	 ปรัะมุาณการัหนี�สิินจากโค้รังิการัก่อื่สิร้ัางิ 23 75,994,205 130,872,452 76,892,717 59,226,119 3,528,875 8,100,699

	 หุ้นกู้ที�ถู่งิกำาหนดช่ำารัะภาย์ในหน่�งิปี - - 30,000,000 - - 30,000,000

	 ส่ิวีนข้อื่งิหนี�สิินตามุสัิญญาเช่่าส่ิวีนที�ถู่งิกำาหนดช่ำารัะ

	 	 ภาย์ในหน่�งิปี 24 13,051,464 16,708,927 10,483,473 7,349,231 9,155,859 5,617,018

	 ภาษีีเงิินได้นิติบุค้ค้ลค้้างิจ่าย์ 1,278,102 - - - - -

	 หนี�สิินหมุุนเวีีย์นอ่ื่�น 25 7,769,360 15,851,375 39,717,338 16,016,434 11,071,473 28,076,826

	 	 รัวีมุหนี�สิินหมุุนเวีีย์น 3,655,559,140 3,128,652,053 2,787,536,644 1,984,540,254 1,780,688,172 1,822,414,188

หนี�สิินไมุ่หมุุนเวีีย์น

	 หนี�สิินตามุสัิญญาเช่่า 24 8,212,242 15,673,356 13,481,974 6,763,266 8,056,870 8,765,439

	 ปรัะมุาณการัหนี�สิินไมุ่หมุุนเวีีย์นสิำาหรัับ

	 	 ผู้ลปรัะโย์ช่น์พนักงิาน 26 61,266,224 82,107,073 75,121,612 37,048,617 68,338,817 63,327,598

	 ปรัะมุาณการัหนี�สิินจากค้ดีค้วีามุ 34 2,493,836 20,000,000 20,000,000 2,493,836 20,000,000 20,000,000

	 	 รัวีมุหนี�สิินไมุ่หมุุนเวีีย์น 71,972,302 117,780,429 108,603,586 46,305,719 96,395,687 92,093,037

รัวีมุหนี�สิิน 3,727,531,442 3,246,432,482 2,896,140,230 2,030,845,973 1,877,083,859 1,914,507,225

หมุาย์เหตุปรัะกอื่บงิบการัเงิินเป็นส่ิวีนหน่�งิข้อื่งิงิบการัเงิินนี�

บ สด าน กัาริ ิน (ตอ)
บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น) บริิษััท อ

 ันที�  ัน าคม 

หนีสิน ส น อ อหน
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุุ

ณ วันท่� 31
ธัันวาคม 2564

ณ วันท่� 31
ธัันวาคม 2563
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันท่� 1
มกราคม 2563
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันท่� 31
ธัันวาคม 2564

ณ วันท่� 31
ธัันวาคม 2563
(ปรับปรุงใหม่)

 ณ วันท่� 1
มกราคม 2563
(ปรับปรุงใหม่)

ทุนเร่ัอื่นหุ้น

	 ทุนจดทะเบีย์น

	 	 หุ้นสิามัุญ	9,587,146,838	หุ้น	มูุลค่้าหุ้นละ	0.125	บาท 1,198,393,355 1,198,393,355 1,198,393,355 1,198,393,355 1,198,393,355 1,198,393,355

	 ทุนที�อื่อื่กและช่ำารัะแล้วี

	 	 หุ้นสิามัุญ	9,587,146,838	หุ้น	มูุลค่้าหุ้นละ	0.125	บาท 1,198,393,355 1,198,393,355 1,198,393,355 1,198,393,355 1,198,393,355 1,198,393,355

ส่ิวีนเกินมูุลค่้าหุ้นสิามัุญ - - - - - -

ส่ิวีนตำ�ากว่ีาทุนอ่ื่�น (2,955,890) (2,955,890) (2,955,890) - - -

กำาไรั	(ข้าดทุน)	สิะสิมุ

	 จัดสิรัรัแล้วี-สิำารัอื่งิตามุกฎหมุาย์

	 	 บริัษัีท 27 - - - - - -

	 	 บริัษัีทย่์อื่ย์ 4,108,018 4,108,018 4,108,018 - - -

	 ยั์งิไมุ่ได้จัดสิรัรั (816,251,759) (780,889,608) (342,759,849) (868,644,827) (759,631,315) (547,463,167)

อื่งิค์้ปรัะกอื่บอ่ื่�นข้อื่งิส่ิวีนข้อื่งิผูู้้ถู่อื่หุ้น 16,118,120 17,393,068 15,615,647 - - -

ส่ิวีนข้อื่งิผูู้้ถู่อื่หุ้นข้อื่งิบริัษัีท 399,411,844 436,048,943 872,401,281 329,748,528 438,762,040 650,930,188

ส่ิวีนข้อื่งิผูู้้มีุส่ิวีนได้เสีิย์ที�ไมุ่มีุอื่ำานาจค้วีบคุ้มุข้อื่งิบริัษัีทย่์อื่ย์ (31,610,699) (29,016,942) (28,526,112) - - -

	 	 รัวีมุส่ิวีนข้อื่งิผูู้้ถู่อื่หุ้น 367,801,145 407,032,001 843,875,169 329,748,528 438,762,040 650,930,188

รัวีมุหนี�สิินและส่ิวีนข้อื่งิผูู้้ถู่อื่หุ้น 4,095,332,587 3,653,464,483 3,740,015,399 2,360,594,501 2,315,845,899 2,565,437,413

หมุาย์เหตุปรัะกอื่บงิบการัเงิินเป็นส่ิวีนหน่�งิข้อื่งิงิบการัเงิินนี�

บ สด าน กัาริ ิน (ตอ)
บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น) บริิษััท อ

 ันที�  ัน าคม 

หนีสิน ส น อ อหน (ตอ)
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หมายเหตุุ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

รัาย์ได้ 5

	 รัาย์ได้จากการัให้บริัการัก่อื่สิร้ัางิ 3,819,469,458 3,344,071,054 1,664,261,128 1,343,208,207

	 รัาย์ได้จากการัให้บริัการัอ่ื่�น 17,484,325 20,548,693 - -

	 รัาย์ได้จากการัข้าย์ 8,395,789 7,511,481 - -

	 รัาย์ได้ดอื่กเบี�ย์ 487,116 885,714 28,853 323,021

	 รัาย์ได้อ่ื่�น 42,423,684 49,222,646 46,847,865 45,742,256

	 	 รัวีมุรัาย์ได้ 3,888,260,372 3,422,239,588 1,711,137,846 1,389,273,484

ค้่าใช่้จ่าย์

	 ต้นทุนการัให้บริัการัก่อื่สิร้ัางิ 5 3,625,751,623 3,517,445,529 1,622,712,851 1,320,441,451

	 ต้นทุนการัให้บริัการัอ่ื่�น 10,240,815 13,767,694 - -

	 ต้นทุนข้าย์ 8,163,411 6,372,900 - -

	 ค่้าใช้่จ่าย์ในการับริัหารั 260,212,754 312,899,975 199,695,199 248,208,605

	 	 รัวีมุค่้าใช้่จ่าย์ 3,904,368,603 3,850,486,098 1,822,408,050 1,568,650,056

กำาไรั	(ข้าดทุน)	จากกิจกรัรัมุดำาเนินงิาน (16,108,231) (428,246,510) (111,270,204) (179,376,572)

	 ต้นทุนทางิการัเงิิน 5 (35,060,048) (23,482,236) (41,185,926) (33,704,395)

	 ส่ิวีนแบ่งิกำาไรั	(ข้าดทุน)	จากเงิินลงิทุนในบริัษัีทร่ัวีมุ 15.2 - - - -

	 ส่ิวีนแบ่งิกำาไรั	(ข้าดทุน)	จากเงิินลงิทุนในการัร่ัวีมุค้้า 16.1 2,561,625 (2,854,225) - -

กำาไรั	(ข้าดทุน)	ก่อื่นค้่าใช่้จ่าย์ภาษีีเงิินได้ (48,606,654) (454,582,971) (152,456,130) (213,080,967)

รัาย์ได้	(ค้่าใช่้จ่าย์)	ภาษีีเงิินได้ 29 (10,693,103) 13,510,565 12,513,309 912,819

กำาไรั	(ข้าดทุน)	สิำาหรัับปี (59,299,757) (441,072,406) (139,942,821) (212,168,148)

หมุาย์เหตุปรัะกอื่บงิบการัเงิินเป็นส่ิวีนหน่�งิข้อื่งิงิบการัเงิินนี�

บกัำา ริ าดทน บด สริจำ
บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น) บริิษััท อ

สำาหริับ สินสด ันที�  ัน าคม 
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

กำาไรั	(ข้าดทุน)	เบ็ดเสิรั็จอื่่�น:

รัาย์การัที�อื่าจถููกจัดปรัะเภทรัาย์การัใหมุ่ไวี้ในกำาไรัหรั่อื่ข้าดทุนในภาย์หลังิ

	 ผู้ลต่างิข้อื่งิอัื่ตรัาแลกเปลี�ย์นจากการัแปลงิค่้างิบการัเงิิน

	 	 ที�เป็นเงิินตรัาต่างิปรัะเทศ (1,956,467) 4,229,238 - -

รัาย์การัที�จะไมุ่ถูกูจัดปรัะเภทรัาย์การัใหมุ่ไว้ีในกำาไรัหรัอ่ื่ข้าดทนุในภาย์หลังิ

	 กำาไรัจากการัปรัะมุาณการัตามุหลักค้ณิตศาสิตร์ัปรัะกันภัย์-สุิทธิจากภาษีี 22,025,368 - 30,929,309 -

กำาไรั	(ข้าดทุน)	เบ็ดเสิรั็จอื่่�นสิำาหรัับปี-สิุทธิจากภาษีีเงิินได้ 20,068,901 4,229,238 30,929,309 -

กำาไรั	(ข้าดทุน)	เบ็ดเสิรั็จรัวีมุสิำาหรัับปี (39,230,856) (436,843,168) (109,013,512) (212,168,148)

การัแบ่งิปันกำาไรั	(ข้าดทุน)

	 ส่ิวีนที�เป็นข้อื่งิผูู้้ถู่อื่หุ้นข้อื่งิบริัษัีท (57,387,519) (438,129,759) (139,942,821) (212,168,148)

	 ส่ิวีนที�เป็นข้อื่งิผูู้้มีุส่ิวีนได้เสีิย์ที�ไมุ่มีุอื่ำานาจค้วีบคุ้มุข้อื่งิบริัษัีทย่์อื่ย์ (1,912,238) (2,942,647) - -

(59,299,757) (441,072,406) (139,942,821) (212,168,148)

การัแบ่งิปันกำาไรั	(ข้าดทุน)	เบ็ดเสิรั็จรัวีมุ

	 ส่ิวีนที�เป็นข้อื่งิผูู้้ถู่อื่หุ้นข้อื่งิบริัษัีท (36,637,099) (436,352,338) (109,013,512) (212,168,148)

	 ส่ิวีนที�เป็นข้อื่งิผูู้้มีุส่ิวีนได้เสีิย์ที�ไมุ่มีุอื่ำานาจค้วีบคุ้มุข้อื่งิบริัษัีทย่์อื่ย์ (2,593,757) (490,830) - -

(39,230,856) (436,843,168) (109,013,512) (212,168,148)

กำาไรัต่อื่หุ้น 30

กำาไรั	(ข้าดทุน)	ต่อื่หุ้นข้ั�นพ่�นฐาน

	 กำาไรั	(ข้าดทุน)	ส่ิวีนที�เป็นข้อื่งิผูู้้ถู่อื่หุ้นข้อื่งิบริัษัีท (0.0060) (0.0457) (0.0146) (0.0221)

หมุาย์เหตุปรัะกอื่บงิบการัเงิินเป็นส่ิวีนหน่�งิข้อื่งิงิบการัเงิินนี�

บกัำา ริ าดทน บด สริจำ (ตอ)
บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น) บริิษััท อ

สำาหริับ สินสด ันที�  ัน าคม 
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 บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

กรัะแสิเงิินสิดจากกิจกรัรัมุดำาเนินงิาน

	 กำาไรั	(ข้าดทุน)	ก่อื่นภาษีี (48,606,654) (454,582,971) (152,456,130) (213,080,967)

	 รัาย์การัปรัับกรัะทบย์อื่ดกำาไรั	(ข้าดทุน)	ก่อื่นภาษีีเป็น

	 	 เงิินสิดรัับ	(จ่าย์)	สุิทธิจากกิจกรัรัมุดำาเนินงิาน

	 	 ค่้าเส่ิ�อื่มุรัาค้าและค่้าตัดจำาหน่าย์ 71,699,035 90,360,282 59,805,279 77,559,016

	 	 ค่้าเผู่้�อื่ผู้ลข้าดทุนด้านเค้รัดิตที�ค้าดว่ีาจะเกิดข่้�น - 35,921 - 3,874,513

	 	 (กำาไรั)	ข้าดทุนจากอัื่ตรัาแลกเปลี�ย์นที�ยั์งิไมุ่เกิดข่้�นจริังิ (87,134) 3,251 (87,134) 4,680

	 	 (กำาไรั)	ข้าดทุนจากการัจำาหน่าย์อุื่ปกรัณ์ (1,222,799) (224,547) (1,170,975) (373,634)

	 	 ข้าดทุนจากการัตัดจำาหน่าย์อุื่ปกรัณ์ 9,780,265 11,096,405 120,304 11,094,406

	 	 (กำาไรั)	ข้าดทุนจากการัย์กเลิกสัิญญาเช่่า 1,260,970 - (92,581) -

	 	 ส่ิวีนแบ่งิ	(กำาไรั)	ข้าดทุนจากเงิินลงิทุนในการัร่ัวีมุค้้า (3,135,349) 2,854,225 - -

	 	 กำาไรัจากการัสูิญเสีิย์การัค้วีบคุ้มุบริัษัีทย่์อื่ย์ (5,170,200) - - -

	 	 ข้าดทุนจากการัตัดจ่าย์ภาษีีเงิินได้ถููกหัก	ณ	ที�จ่าย์ 470,606 - 1,500 -

	 	 ปรัะมุาณการัหนี�สิินจากโค้รังิการัก่อื่สิร้ัางิ 113,263,210 367,666,658 113,263,210 53,598,061

	 	 ปรัะมุาณการัหนี�สิินไมุ่หมุุนเวีีย์นสิำาหรัับผู้ลปรัะโย์ช่น์พนักงิาน 12,777,511 14,737,710 9,204,118 12,003,144

	 	 รัาย์ได้ดอื่กเบี�ย์ (487,116) (885,714) (28,853) (323,021)

	 	 ค่้าใช้่จ่าย์ดอื่กเบี�ย์ 35,060,048 23,482,236 41,185,926 33,704,395

	 กำาไรั	(ข้าดทุน)	จากการัดำาเนินงิานก่อื่นการัเปลี�ย์นแปลงิในสิินทรััพย์์

	 	 และหนี�สิินดำาเนินงิาน 185,602,393 54,543,456 69,744,664 (21,939,407)

	 สิินทรััพย์์ดำาเนินงิาน	(เพิ�มุข่้�น)	ลดลงิ

	 	 ลูกหนี�การัค้้าและลูกหนี�หมุุนเวีีย์นอ่ื่�น (124,589,580) 416,848,700 (99,702,932) 332,885,301

	 	 สิินทรััพย์์ที�เกิดจากสัิญญา (585,823,727) (261,464,994) (115,125,080) (72,927,311)

	 	 เงิินจ่าย์ล่วีงิหน้าแก่ผูู้้รัับเหมุาช่่วีงิตามุสัิญญาก่อื่สิร้ัางิ 117,519,228 21,602,742 136,665,379 19,883,080

	 	 สิินค้้าค้งิเหล่อื่ 67,816 (12,364) - -

	 	 สิินทรััพย์์หมุุนเวีีย์นอ่ื่�น 20,724,010 (6,838,321) 4,882,325 5,744,906

	 	 สิินทรััพย์์ไมุ่หมุุนเวีีย์นอ่ื่�น (1,324,860) 2,840,775 117,150 3,786,573

หมุาย์เหตุปรัะกอื่บงิบการัเงิินเป็นส่ิวีนหน่�งิข้อื่งิงิบการัเงิินนี�

บกัริ ส ินสด
บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น) บริิษััท อ

สำาหริับ สินสด ันที�  ัน าคม 
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 บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

หนี�สิินดำาเนินงิานเพิ�มุข้่�น	(ลดลงิ)

	 เจ้าหนี�การัค้้าและเจ้าหนี�หมุุนเวีีย์นอ่ื่�น 70,883,251 197,562,058 (18,875,991) 128,418,329

	 ต้นทุนงิานที�ยั์งิไมุ่ถู่งิกำาหนดช่ำารัะ 385,337,486 (107,233,571) 183,496,716 (74,824,032)

	 หนี�สิินที�เกิดจากสัิญญา (12,926,820) (62,639,872) (53,492,930) (115,666,595)

	 เจ้าหนี�เงิินปรัะกันผู้ลงิานตามุสัิญญาก่อื่สิร้ัางิ 70,647,266 58,387,642 18,225,414 (3,516,392)

	 หนี�สิินหมุุนเวีีย์นอ่ื่�น (8,082,015) (23,865,963) 4,944,961 (17,005,353)

เงิินสิดได้มุาจาก	(ใช่้ไปใน)	กิจกรัรัมุดำาเนินงิาน 118,034,448 289,730,288 130,879,676 184,839,099

เงิินสิดจ่าย์ปรัะมุาณการัหนี�สิินจากโค้รังิการัก่อื่สิรั้างิ (168,141,457) (313,686,923) (57,565,966) (58,169,885)

เงิินสิดจ่าย์ปรัะมุาณการัหนี�สิินไมุ่หมุุนเวีีย์นสิำาหรัับผู้ลปรัะโย์ช่น์พนักงิาน (6,086,650) (7,752,249) (1,832,681) (6,991,925)

เงิินสิดจ่าย์ปรัะมุาณการัหนี�สิินจากค้ดีค้วีามุ (17,506,164) - (17,506,164) -

เงิินสิดจ่าย์ภาษีีเงิินได้ (68,317,854) (62,129,221) (44,803,581) (39,275,346)

รัับค้่นภาษีีเงิินได้ถููกหัก	ณ	ที�จ่าย์ 172,158,439 20,999,106 123,408,425 20,999,106

	 	 เงิินสิดสุิทธิได้มุาจาก	(ใช้่ไปใน)	กิจกรัรัมุดำาเนินงิาน 30,140,762 (72,838,999) 132,579,709 101,401,049

กรัะแสิเงิินสิดจากกิจกรัรัมุลงิทุน

	 เงิินฝากธนาค้ารัที�มีุภารัะค้ำ�าปรัะกันลดลงิ	(เพิ�มุข่้�น) 238,841 (21,657,495) 240,000 (29,350,000)

	 เงิินให้กู้ย่์มุรัะย์ะสัิ�นแก่กิจการัที�เกี�ย์วีข้้อื่งิกัน	(เพิ�มุข่้�น) (21,200,000) - 50,000 (3,924,513)

	 เงิินสิดจ่าย์จากการัลงิทุนในบริัษัีทย่์อื่ย์ - - (1,423,920) (124,925)

	 เงิินสิดจ่าย์จากการัลงิทุนในการัร่ัวีมุค้้า (6,999,750) (74,825,000) (6,750,050) (74,625,000)

	 รัาย์ได้ดอื่กเบี�ย์ (229,467) 885,704 29,040 322,834

	 เงิินสิดรัับจากการัจำาหน่าย์อุื่ปกรัณ์ 1,973,202 426,972 1,170,981 8,091,557

	 เงิินสิดจ่าย์ซ่ื้�อื่ที�ดิน	อื่าค้ารัและอุื่ปกรัณ์ (74,689,050) (93,653,497) (70,693,981) (80,236,728)

	 เงิินสิดจ่าย์ซ่ื้�อื่สิินทรััพย์์ไมุ่มีุตัวีตน (145,700) (4,727,630) (78,000) (4,650,700)

	 	 เงิินสิดสุิทธิได้มุาจาก	(ใช้่ไปใน)	กิจกรัรัมุลงิทุน (101,051,924) (193,550,946) (77,455,930) (184,497,475)

กรัะแสิเงิินสิดจากกิจกรัรัมุจัดหาเงิิน

	 เงิินเบิกเกินบัญชี่และเงิินกู้ย่์มุรัะย์ะสัิ�นจากสิถูาบันการัเงิินเพิ�มุข่้�น	(ลดลงิ) 87,156,959 236,408,869 (41,502,368) 165,608,869

	 เงิินสิดรัับจากเงิินกู้ย่์มุรัะย์ะสัิ�นจากกิจการัที�เกี�ย์วีข้้อื่งิกัน - - 279,000,000 427,000,000

	 เงิินสิดจ่าย์เงิินกู้ย่์มุรัะย์ะสัิ�นจากกิจการัที�เกี�ย์วีข้้อื่งิกัน - - (228,000,000) (533,000,000)

หมุาย์เหตุปรัะกอื่บงิบการัเงิินเป็นส่ิวีนหน่�งิข้อื่งิงิบการัเงิินนี�

บกัริ ส ินสด (ตอ)
บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น) บริิษััท อ

สำาหริับ สินสด ันที�  ัน าคม 
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 บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

	 ช่ำารัะค่้นหุ้นกู้ - (30,000,000) - (30,000,000)

	 ดอื่กเบี�ย์จ่าย์ (33,200,891) (22,178,180) (26,943,914) (31,474,517)

	 หนี�สิินตามุสัิญญาเช่่า	(ลดลงิ) (17,931,852) (14,475,310) (10,237,468) (7,061,747)

	 	 เงิินสิดสุิทธิได้มุาจาก	(ใช้่ไปใน)	กิจกรัรัมุจัดหาเงิิน 36,024,216 169,755,379 (27,683,750) (8,927,395)

ผู้ลต่างิจากการัแปลงิค้่างิบการัเงิินเพิ�มุข้่�น	(ลดลงิ) (1,956,467) 4,229,238 - -

เงิินสิดและรัาย์การัเทีย์บเท่าเงิินสิดเพิ�มุข้่�น	(ลดลงิ)	สิุทธิ (36,843,413) (92,405,328) 27,440,029 (92,023,821)

เงิินสิดและรัาย์การัเทีย์บเท่าเงิินสิดต้นปี 89,784,979 182,190,307 2,248,581 94,272,402

เงิินสิดและรัาย์การัเทีย์บเท่าเงิินสิดปลาย์ปี 52,941,566 89,784,979 29,688,610 2,248,581

ข้้อื่มุูลกรัะแสิเงิินสิดเปิดเผู้ย์เพิ�มุเติมุ

รัาย์การัที�ไมุ่ใช่่เงิินสิดปรัะกอื่บด้วีย์

	 ซ่ื้�อื่สิินทรััพย์์โดย์ยั์งิมิุได้ช่ำารัะเงิินเพิ�มุข่้�น	(ลดลงิ) (8,970,098) 12,624,012 (6,963,658) 10,990,953

	 โอื่นสิินค้้าค้งิเหล่อื่เป็นสิินทรััพย์์รัะหว่ีางิก่อื่สิร้ัางิ - 3,905,481 - 3,905,481

	 หนี�สิินตามุสัิญญาเช่่า 10,131,233 41,344,078 8,565,700 21,233,227

หมุาย์เหตุปรัะกอื่บงิบการัเงิินเป็นส่ิวีนหน่�งิข้อื่งิงิบการัเงิินนี�

บกัริ ส ินสด (ตอ)
บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น) บริิษััท อ

สำาหริับ สินสด ันที�  ัน าคม 
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(แบบ 56-1 One Report)

หมา หต ริ กัอบ บกัาริ ิน
บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น) บริิษััท อ

ันที�  ัน าคม 

 อม ทั� อ บริิษััท

บริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น) (“บริิษััท”) เป็็นบริิษััทมหาชั่นซ่ี�งจัำดตั�งและมีภููมิลำาเนาในป็ริะเทศไทย ธุุริกิัจำหลักั
ของบริิษััทคือ กัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิาง ที�อยู่ตามที�จำดทะเบียนของบริิษััทอยู่ที� 8 ซีอยสุขาภิูบาล 5 ซีอย 32 แขวงท่าแร้ิง เขตบางเขน 
กัรุิงเทพมหานคริ

 ห ักั กั ์ นกัาริจัำดทำา บกัาริ ินริ ม กัาริดำา นิน าน 

2.1 งบกัาริเงินริวมนี�ได้จัำดทำาข่�นโดยริวมงบกัาริเงินของบริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตริัคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น) และบริิษััทย่อยที�
บริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น) ถืือหุ้นทั�งทางตริงและทางอ้อมดังต่อไป็นี�

ช่ื่�อบริิษััท ลัักษัณะธุุริกิจ ปริะเทศท่�
กิจการิจัดตัั้�ง

บริิษััทถ่ือหุุ้�นริ�อยลัะ

ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม

2564 2563

ถืือ หุ้นโดยบริิษััท

บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด ให้บริิกัาริงานวิศวกัริริมกั่อสริ้าง
สาธุาริณูป็โภูคพื�นฐาน

ไทย 99.99 99.99

ทีอาร์ิซีี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท ลงทุนในกัิจำกัาริอื�น สาธุาริณรัิฐเมอริิเชีั่ยส 100.00 100.00

บริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด ผลิตและจำำาหน่ายนำ�าป็ริะป็า ไทย 50.00 99.97

บริิษััท แอท เอนเนอจีำ โซีลูชัั่�น จำำากััด ผลิตและจำำาหน่ายพลังงาน ไทย 50.00 50.00

บริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี จำำากััด บริิกัาริจำัดกัาริและป็ริะมวลผลข้อมูล ไทย 49.97 49.97

ถืือหุ้นโดยบริิษััทย่อยของบริิษััท

กิัจำกัาริร่ิวมค้า ไฮโดริเท็ค สหกัาริ  
 (ถืือหุ้นโดยบริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด)

ให้บริิกัาริงานวิศวกัริริมกั่อสริ้าง ไทย 49.00 49.00

ทีอาร์ิซีี อินเตอร์ิเนชัั่�นแนล ลิมิเต็ท    
 (ถืือหุ้นโดยทีอาร์ิซีี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท)

ลงทุนในกัิจำกัาริอื�น ฮ่องกัง 100.00 100.00

TRC Middle East LLC    
 (ถืือหุ้นโดยทีอาร์ิซีี อินเตอร์ิเนชัั่�นแนล ลิมิเต็ท)

ให้บริิกัาริงานวิศวกัริริมกั่อสริ้าง สาธุาริณรัิฐสุลต่านโอมาน 70.00 70.00

TRC Engineering LLC    
 (ถืือหุ้นโดยทีอาร์ิซีี อินเตอร์ิเนชัั่�นแนล ลิมิเต็ท)

ให้บริิกัาริงานวิศวกัริริมกั่อสริ้าง สาธุาริณรัิฐสุลต่านโอมาน 70.00 70.00

บริิษััท มหัท จำำากััด
 (ถืือหุ้นโดยบริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี จำำากััด)

บริิหาริจำัดกัาริและป็ริะมวลผลข้อมูล ไทย 59.98 59.98

กิัจำกัาริร่ิวมค้า สหไฮโดริ พัทยา 
 (ถืือหุ้นโดยบริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด)

ให้บริิกัาริงานวิศวกัริริมกั่อสริ้าง ไทย 100.00 -

2.2 บริิษััทจำะถืือว่ามีกัาริควบคุมกิัจำกัาริที�เข้าไป็ลงทุนหรืิอบริิษััทย่อยได้ หากับริิษััทมีสิทธิุได้รัิบหรืิอมีส่วนได้เสียในผล
ตอบแทนของกัิจำกัาริที�เข้าไป็ลงทุน และสามาริถืใช้ั่อำานาจำในกัาริสั�งกัาริกัิจำกัริริมที�ส่งผลกัริะทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อ
จำำานวนเงินผลตอบแทนนั�นได้ 

2.3 บริิษััทนำางบกัาริเงินของบริิษััทย่อยมาริวมในกัาริจัำดทำางบกัาริเงินริวมตั�งแต่วันที�บริิษััทมีอำานาจำในกัาริควบคุมบริิษััท
ย่อยจำนถ่ืงวันที�บริิษััทสิ�นสุดกัาริควบคุมบริิษััทย่อยนั�น

2.4 งบกัาริเงินของบริิษััทย่อยได้จัำดทำาข่�นโดยใช้ั่นโยบายกัาริบัญชีั่ที�สำาคัญเช่ั่นเดียวกัันกัับนโยบายกัาริบัญชีั่ที�สำาคัญของบริิษััท
2.5 สินทรัิพย์และหนี�สินตามงบกัาริเงินของบริิษััทย่อยซ่ี�งจัำดตั�งในต่างป็ริะเทศแป็ลงค่าเป็็นเงินบาทโดยใช้ั่อัตริาแลกัเป็ลี�ยน 

ณ วันสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน ส่วนริายไดแ้ละคา่ใช้ั่จ่ำายแป็ลงคา่เป็็นเงนิบาทโดยใช้ั่อัตริาแลกัเป็ลี�ยนถืวัเฉลี�ยริายป็ี 
ผลตา่งซี่�งเกัดิข่�นจำากักัาริแป็ลงคา่ดงักัลา่วไดแ้สดงไว้เป็็นริายกัาริ “ผลตา่งของอตัริาแลกัเป็ลี�ยนจำากักัาริแป็ลงคา่งบกัาริ
เงินที�เป็็นเงินตริาต่างป็ริะเทศ” ในงบแสดงกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงส่วนของผู้ถืือหุ้น
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2.6 ยอดคงค้างริะหว่างกัลุ่มบริิษััท ริายกัาริค้าริะหว่างกัันที�มีสาริะสำาคัญได้ถูืกัตัดออกัจำากั    งบกัาริเงินริวมนี�แล้ว 
2.7 ส่วนของผู้มส่ีวนไดเ้สยีที�ไมมี่อำานาจำควบคมุ คือ จำำานวนกัำาไริหริอืขาดทนุและสนิทริพัยสุ์ทธุขิองบริิษััทยอ่ยสว่นที�ไมไ่ด้

เป็็นของบริิษััท และแสดงเป็็นริายกัาริแยกัต่างหากัในส่วนของกัำาไริหรืิอขาดทุนริวมและส่วนของผู้ถืือหุ้นในงบแสดง
ฐานะกัาริเงินริวม

2.8 บริิษััทจัำดทำางบกัาริเงินเฉพาะกิัจำกัาริ โดยแสดงเงินลงทุนในบริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวม และกัาริร่ิวมค้าตามวิธีุริาคาทุน

 ห ักั กั ์กัาริจัำดทำา นำา สนอ บกัาริ น

3.1 หลักัเกัณฑ์์กัาริจัำดทำางบกัาริเงิน
  งบกัาริเงินนี�จัำดทำาข่�นตามมาตริฐานกัาริบัญชีั่ที�กัฎหมายกัำาหนดตามพริะริาชั่บัญญัติวิชั่าชีั่พบัญชีั่ พ.ศ. 2547 

โดยได้ถืือป็ฏิิบัติตามมาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงินและกัาริแสดงริายกัาริได้ทำาข่�นตามแบบกัำาหนดริายกัาริย่อ
ที�ต้องมีในงบกัาริเงินสำาหริับบริิษััทมหาชั่นจำำากััด ที�กัำาหนดโดยป็ริะกัาศกัริมพัฒนาธุุริกิัจำกัาริค้า กัริะทริวงพาณิชั่ย์ 
ออกัตามความในพริะริาชั่บัญญัติกัาริบัญชีั่ พ.ศ. 2543

  งบกัาริเงินนี�ได้จัำดทำาข่�นโดยใช้ั่เกัณฑ์์ริาคาทุนเดิมเว้นแต่จำะได้เปิ็ดเผยเป็็นอย่างอื�นในนโยบายกัาริบัญชีั่
  งบกัาริเงินฉบับภูาษัาไทยเป็็นงบกัาริเงินฉบับที�บริิษััทใช้ั่เป็็นทางกัาริตามกัฎหมายงบกัาริเงินฉบับภูาษัาอังกัฤษั

แป็ลมาจำากังบกัาริเงินฉบับภูาษัาไทยดังกัล่าว
  ข้อมูลทางกัาริเงินทั�งหมดมีกัาริป็ัดเศษัในหมายเหตุป็ริะกัอบงบกัาริเงินเพื�อให้แสดงเป็็นหลักัพันบาทยกัเว้นที�

ริะบุไว้เป็็นอย่างอื�น

3.2  มาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงินใหม่ที�เริิ�มมีผลบังคับใช้ั่ในปี็ปั็จำจุำบัน

  ในริะหว่างปี็ กัลุ่มบริิษััทได้นำามาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงินและกัาริตีความมาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริ
เงินฉบับป็รัิบป็รุิงจำำานวนหลายฉบับ ที�มีผลบังคับใช้ั่สำาหรัิบงบกัาริเงินที�มีริอบริะยะเวลาบัญชีั่ที�เริิ�มในหรืิอหลังวันที� 
1 มกัริาคม 2564 มาถืือป็ฏิิบัติ มาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงินดังกัล่าวได้ป็รัิบป็รุิงหรืิอจัำดให้มีข่�นเพื�อให้มีเนื�อหา
เท่าเทียมกัับมาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงินริะหว่างป็ริะเทศ โดยส่วนใหญ่เป็็นกัาริอธิุบายให้ชัั่ดเจำนข่�นเกีั�ยวกัับวิธีุ
ป็ฏิิบัติทางกัาริบัญชีั่และกัาริให้แนวป็ฏิิบัติทางกัาริบัญชีั่กัับผู้ใช้ั่มาตริฐาน

  กัารินำามาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงินดังกัล่าวมาถืือป็ฏิิบัตินี�ไม่มีผลกัริะทบอย่างเป็็นสาริะสำาคัญต่องบกัาริ
เงินในปี็ปั็จำจุำบัน

3.3 มาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงินใหม่ที�จำะมีผลบังคับใช้ั่ในอนาคต
  สภูาวิชั่าชีั่พบัญชีั่ได้ป็ริะกัาศใช้ั่มาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงนิฉบับป็รัิบป็รุิงหลายฉบบั และไดล้งป็ริะกัาศใน

ริาชั่กิัจำจำานุเบกัษัาแล้ว ซ่ี�งจำะมีผลบังคับใช้ั่สำาหรัิบงบกัาริเงินที�มีริอบริะยะเวลาบัญชีั่ที�เริิ�มในหรืิอหลังวันที� 1 มกัริาคม 
2565 มาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงินดังกัล่าวได้ป็รัิบป็ริุงหริือจัำดให้มีข่�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกัับมาตริฐาน
กัาริริายงานทางกัาริเงินริะหว่างป็ริะเทศ โดยส่วนใหญ่เป็็นกัาริอธุิบายให้ชัั่ดเจำนเกีั�ยวกัับวิธีุป็ฏิิบัติทางกัาริบัญชั่ีและ
มาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงนิบางฉบบัมกีัาริใหข้้อผอ่นป็รินในทางป็ฏิิบัติหริอืขอ้ยกัเว้นชัั่�วคริาวกัับผู้ใช้ั่มาตริฐาน

  ฝ่่ายบริิหาริของกัลุ่มบริิษััทป็ริะเมินแล้วเชืั่�อว่ากัาริป็รัิบป็รุิงมาตริฐานนี�จำะไม่มีผลกัริะทบอย่างเป็็นสาริะสำาคัญ
ต่องบกัาริเงินในปี็ที�เริิ�มนำามาตริฐานดังกัล่าวมาถืือป็ฏิิบัติ

3.4 ในริะหว่างปี็กัลุ่มบริิษััทได้ป็รัิบป็รุิงงบกัาริเงินงวดก่ัอนเรืิ�องบันท่กับัญชีั่กัาริรัิบรู้ิริายได้จำากัสัญญาก่ัอสร้ิางเพื�อให้
สอดคล้องตามมาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงินฉบับที� 15 เรืิ�องริายได้จำากัสัญญาที�ทำากัับลูกัค้าเกีั�ยวกัับงานที�ลูกัค้า
มีอำานาจำควบคุมเมื�อสินทรัิพย์นั�นเกิัดข่�น กัลุ่มบริิษััทสรุิป็ผลสะสมจำากักัาริป็รัิบป็รุิงบัญชีั่เกีั�ยวกัับกัาริรัิบรู้ิริายได้จำากั
สัญญากัอ่สริา้งโดยกัลุ่มบริิษััทไดป้็รัิบย้อนหลงังบกัาริเงนิงวดกัอ่นที�แสดงเป็ริยีบเทยีบเสมอืนหน่�งว่ากัลุ่มบริิษััทบนัท่กั
กัาริรัิบรู้ิริายได้จำากัสัญญาก่ัอสร้ิางมาตั�งแต่แริกั ผลสะสมของกัาริป็รัิบป็รุิงบัญชีั่ที�มีผลกัริะทบต่องบแสดงฐานะกัาริเงิน
และงบกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจำมีดังนี�
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บาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 31
ธุันวัาคม 2563

ณ วัันท่� 1
 มกริาคม 2563

ณ วัันท่� 31
ธุันวัาคม 2563

ณ วัันท่� 1
มกริาคม 2563

งบแสดงฐานะการิเงิน

สินทรัิพย์

 ริายได้ที�ยังไม่เรีิยกัชั่ำาริะเพิ�มข่�น (ลดลง) 310,929,779 84,732,045 191,267,099 77,589,426

 งานริะหว่างก่ัอสร้ิางเพิ�มข่�น (ลดลง) (329,386,409) (80,347,572) (182,857,628) (73,684,933)

 ภูาษีัเงินได้ถูืกัหักั ณ ที�จ่ำายเพิ�มข่�น (ลดลง) (95,996) (95,996) - -

 สินทรัิพย์ภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่เพิ�มข่�น (ลดลง) (7,220,368) - (864,553) -

   ริวม (25,772,994) 4,288,477 7,544,918 3,904,493

หนี�สินและส่วนของผู้ถืือหุ้น

 ป็ริะมาณกัาริหนี�สินจำากัโคริงกัาริก่ัอสร้ิางเพิ�มข่�น  
  (ลดลง)

(36,101,838) - (4,322,766) -

 กัำาไริ (ขาดทุน) สะสมเพิ�มข่�น (ลดลง) 10,328,844 4,288,477 11,867,684 3,904,493

   ริวม (25,772,994) 4,288,477 7,544,918 3,904,493

บาท

สำาหุ้รัิบปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธัุนวัาคม 2563

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

งบกำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจ

 ริายได้จำากักัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิางเพิ�มข่�น 226,197,734 113,677,673

 ต้นทุนกัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิางเพิ�มข่�น 212,936,999 104,849,929

 ริายได้ (ค่าใช้ั่จ่ำาย) ภูาษีัเงินได้เพิ�มข่�น (7,220,368) (864,553)

 กัำาไริ (ขาดทุน) สำาหรัิบปี็เพิ�มข่�น 6,040,367 7,963,191

 กัำาไริต่อหุ้นขั�นพื�นฐานเพิ�มข่�น 0.0006 0.0008
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3.5 กัาริแก้ัไขงบกัาริเงินและริายกัาริจัำดป็ริะเภูทสำาหรัิบปี็สิ�นสุดวันที� 31 ธัุนวาคม 2563 และ 2562
  กัลุ่มบริิษััทได้ป็รัิบป็รุิงริายกัาริใหม่เรืิ�องกัาริริับรู้ิริายได้จำากัสัญญาก่ัอสร้ิางและจำัดป็ริะเภูทริายกัาริบัญชีั่บาง

ริายกัาริในงบกัาริเงินปี็ 2563 และ 2562 ใหม่ เพื�อให้สอดคล้องกัับกัาริจัำดป็ริะเภูทในปั็จำจุำบัน ซ่ี�งมีผลกัริะทบต่องบ
กัาริเงินริวมและงบกัาริเงินเฉพาะกิัจำกัาริ ดังนี�

บาท

งบการิเงินริวัม

ณ วัันท่� 31 ธุันวัาคม 2563

ตั้ามท่�เคยเสนอ
ริายงานไวั�เดิม

ริายการิปรัิบปรุิง
เพิ�มข้�น (ลัดลัง)

ริายการิจัดปริะเภท
ใหุ้ม่เพิ�มข้�น (ลัดลัง)

หุ้ลัังริายการิ
ปรัิบปรุิงแลัะจัด
ปริะเภทใหุ้ม่

งบแสดงฐานะการิเงิน

สินทริัพย์

 ริายได้ที�ยังไม่เรีิยกัชั่ำาริะ 1,117,635,063 310,929,779 (1,428,564,842) -

 ลูกัหนี�เงินป็ริะกัันผลงานตามสัญญาก่ัอสร้ิาง 271,169,605 - (271,169,605) -

 สินทรัิพย์ที�เกิัดจำากัสัญญา - - 1,699,734,447 1,699,734,447

 งานริะหว่างก่ัอสร้ิาง 329,386,409 (329,386,409) - -

 ภูาษีัเงินได้ถูืกัหักั ณ ที�จ่ำาย 173,259,491 (95,996) - 173,163,495

 สินทรัิพย์ภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่ 49,703,287 (7,220,368) - 42,482,919

1,941,153,855 (25,772,994) - 1,915,380,861

หนี�สินและส่วนของผู้ถืือหุ้น

 ริายได้ค่าก่ัอสร้ิางรัิบล่วงหน้า 10,054,800 - (10,054,800) -

 เงินรัิบล่วงหน้าจำากัลูกัค้าตามสัญญาก่ัอสร้ิาง 913,864,608 - (913,864,608) -

 หนี�สินที�เกิัดจำากัสัญญา - - 923,919,408 923,919,408

 ป็ริะมาณกัาริหนี�สินจำากัโคริงกัาริก่ัอสร้ิาง 166,974,290 (36,101,838) - 130,872,452

 กัำาไริ (ขาดทุน) สะสม (791,218,452) 10,328,844 - (780,889,608)

299,675,246 (25,772,994) - 273,902,252
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บาท

งบการิเงินริวัม

ณ วัันท่� 31 ธุันวัาคม 2562

ตั้ามท่�เคยเสนอ
ริายงานไวั�เดิม

ริายการิปรัิบปรุิง
เพิ�มข้�น (ลัดลัง)

ริายการิจัด
ปริะเภทใหุ้ม่

เพิ�มข้�น (ลัดลัง)

หุ้ลัังริายการิ
ปรัิบปรุิงแลัะจัด
ปริะเภทใหุ้ม่

งบแสดงฐานะกัาริเงิน

สินทรัิพย์

 ริายได้ที�ยังไม่เรีิยกัชั่ำาริะ 1,138,171,522 84,732,045 (1,222,903,567) -

 ลูกัหนี�เงินป็ริะกัันผลงานตามสัญญาก่ัอสร้ิาง 215,365,886 - (215,365,886) -

 สินทรัิพย์ที�เกิัดจำากัสัญญา - - 1,438,269,453 1,438,269,453

 งานริะหว่างก่ัอสร้ิาง 80,347,572 (80,347,572) - -

 ภูาษีัเงินได้ถูืกัหักั ณ ที�จ่ำาย 132,129,377 (95,996) - 132,033,381

1,566,014,357 4,288,477 - 1,570,302,834

หนี�สินและส่วนของผู้ถืือหุ้น

 เงินรัิบล่วงหน้าจำากัลูกัค้าตามสัญญาก่ัอสร้ิาง 986,559,280 - (986,559,280) -

 หนี�สินที�เกิัดจำากัสัญญา - - 986,559,280 986,559,280

 กัำาไริ (ขาดทุน) สะสม (347,048,326) 4,288,477 - (342,759,849)

639,510,954 4,288,477 - 643,799,431

บาท

งบการิเงินริวัม

สำาหุ้ริับปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธุันวัาคม 2563

ตั้ามท่�เคยเสนอ
ริายงานไวั�เดิม

ริายการิปริับปริุง
เพิ�มข้�น (ลัดลัง)

หุ้ลัังปริับปริุงใหุ้ม่

งบกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจำ

 ริายได้จำากักัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิาง 3,117,873,320 226,197,734 3,344,071,054

 ต้นทุนกัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิาง 3,304,508,530 212,936,999 3,517,445,529

 ริายได้ (ค่าใช้ั่จ่ำาย) ภูาษีัเงินได้ 20,730,933 (7,220,368) 13,510,565

 กัำาไริ (ขาดทุน) สำาหรัิบปี็ (447,112,773) 6,040,367 (441,072,406)

 กัำาไริ (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.0466) 0.0006 (0.0460)
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บาท

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม 2563

ตั้ามท่�เคยเสนอ
ริายงานไวั�เดิม

ริายการิปรัิบปรุิง
เพิ�มข้�น (ลัดลัง)

ริายการิจัด
ปริะเภทใหุ้ม่

เพิ�มข้�น (ลัดลัง)

หุ้ลัังริายการิ
ปรัิบปรุิงแลัะจัด
ปริะเภทใหุ้ม่

งบแสดงฐานะกัาริเงิน

สินทรัิพย์

 ริายได้ที�ยังไม่เรีิยกัชั่ำาริะ 314,182,069 191,267,099 (505,449,168) -

 ลูกัหนี�เงินป็ริะกัันผลงานตามสัญญาก่ัอสร้ิาง 125,196,519 - (125,196,519) -

 สินทรัิพย์ที�เกิัดจำากัสัญญา - - 630,645,687 630,645,687

 งานริะหว่างก่ัอสร้ิาง 182,857,628 (182,857,628) - -

 สินทรัิพย์ภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่ 15,144,550 (864,553) - 14,279,997

637,380,766 7,544,918 - 644,925,684

หนี�สินและส่วนของผู้ถืือหุ้น

 ริายได้ค่าก่ัอสร้ิางรัิบล่วงหน้า 10,054,800 - (10,054,800) -

 เงินรัิบล่วงหน้าจำากัลูกัค้าตามสัญญาก่ัอสร้ิาง 261,310,018 - (261,310,018) -

 หนี�สินที�เกิัดจำากัสัญญา - - 271,364,818 271,364,818

 ป็ริะมาณกัาริหนี�สินจำากัโคริงกัาริก่ัอสร้ิาง 7,851,641 (4,322,766) - 3,528,875

 กัำาไริ (ขาดทุน) สะสม (771,498,999) 11,867,684 - (759,631,315)

(492,282,540) 7,544,918 - (484,737,622)

บาท

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 31 ธุันวัาคม 2562

ตั้ามท่�เคยเสนอ
ริายงานไวั�เดิม

ริายการิปริับปริุง
เพิ�มข้�น (ลัดลัง)

ริายการิจัด
ปริะเภทใหุ้ม่

เพิ�มข้�น (ลัดลัง)

หุ้ลัังริายการิ
ปริับปริุงแลัะจัด
ปริะเภทใหุ้ม่

งบแสดงฐานะกัาริเงิน

 สินทรัิพย์

 ริายได้ที�ยังไม่เรีิยกัชั่ำาริะ 411,364,652 77,589,426 (488,954,078) -

 ลูกัหนี�เงินป็ริะกัันผลงานตามสัญญาก่ัอสร้ิาง 68,764,298 - (68,764,298) -

 สินทรัิพย์ที�เกิัดจำากัสัญญา - - 557,718,376 557,718,376

 งานริะหว่างก่ัอสร้ิาง 73,684,933 (73,684,933) - -

553,813,883 3,904,493 - 557,718,376

หนี�สินและส่วนของผู้ถืือหุ้น

 เงินรัิบล่วงหน้าจำากัลูกัค้าตามสัญญาก่ัอสร้ิาง 387,031,413 - (387,031,413) -

 หนี�สินที�เกิัดจำากัสัญญา - - 387,031,413 387,031,413

 กัำาไริ (ขาดทุน) สะสม (551,367,660) 3,904,493 - (547,463,167)

(164,336,247) 3,904,493 - (160,431,754)
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บาท

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

สำาหุ้รัิบปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธัุนวัาคม 2563

ตั้ามท่�เคยเสนอ
ริายงานไวั�เดิม

ริายการิปรัิบปรุิง
เพิ�มข้�น (ลัดลัง)

หุ้ลัังปรัิบปรุิงใหุ้ม่

งบกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจำ

ริายได้จำากักัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิาง 1,229,530,534 113,677,673 1,343,208,207

ต้นทุนกัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิาง 1,215,591,522 104,849,929 1,320,441,451

ริายได้ (ค่าใช้ั่จ่ำาย) ภูาษีัเงินได้ 1,777,372 (864,553) 912,819

กัำาไริ (ขาดทุน) สำาหรัิบปี็ (220,131,339) 7,963,191 (212,168,148)

กัำาไริ (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.0229) 0.0008 (0.0221)

 สริ น บา กัาริบั ชีั่ที�สำาคั

4.1 กัาริรัิบรู้ิริายได้และค่าใช้ั่จ่ำาย

 ริายได้และต้นทุนกัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิาง
  กัลุ่มบริิษััทพิจำาริณาว่าสัญญาก่ัอสร้ิางโดยส่วนใหญ่มีภูาริะที�ต้องป็ฏิิบัติภูาริะเดียว กัลุ่มบริิษััทรัิบรู้ิริายได้จำากั

กัาริให้บริิกัาริตามสัญญาก่ัอสร้ิางตลอดช่ั่วงเวลาที�ก่ัอสร้ิาง โดยใช้ั่วิธีุผลลัพธ์ุในกัาริวัดความสำาเร็ิจำของงาน ซ่ี�งป็ริะเมิน
อัตริาส่วนของงานที�ทำาเสร็ิจำโดยวิศวกัริโคริงกัาริ โดยได้พิจำาริณาอัตริาส่วนของงานที�ทำาเสร็ิจำซ่ี�งคำานวณโดยกัาริเป็รีิยบ
เทียบต้นทุนงานก่ัอสร้ิางที�เกิัดข่�นจำริิงแล้ว จำนถ่ืงวันสิ�นปี็กัับต้นทุนงานก่ัอสร้ิางทั�งหมดที�คาดว่าจำะใช้ั่ในกัาริก่ัอสร้ิาง
ตามสัญญา โดยจำะตั�งค่าเผื�อผลขาดทุนสำาหรัิบโคริงกัาริก่ัอสร้ิางทั�งจำำานวนเมื�อทริาบแน่ชัั่ดว่าโคริงกัาริก่ัอสร้ิางนั�นจำะ
ป็ริะสบผลขาดทุน 

  กัลุ่มบริิษััทจำะพิจำาริณาความน่าจำะเป็็นในกัาริรัิบรู้ิริายได้ที�เกิัดจำากักัาริเป็ลี�ยนแป็ลงของสัญญากัาริเรีิยกัร้ิอง
ความเสียหาย ความล่าช้ั่าในกัาริส่งมอบงาน และค่าป็รัิบตามสัญญา โดยจำะรัิบรู้ิริายได้เฉพาะในกัริณีที�มีความเป็็น
ไป็ได้ค่อนข้างแน่ในริะดับสูงมากัว่าจำะไม่มีกัาริกัลับริายกัาริที�มีนัยสำาคัญของจำำานวนริายได้ที�รัิบรู้ิสะสม

  เมื�อมูลค่าและความสำาเร็ิจำของงานตามสัญญาไม่สามาริถืวัดได้อย่างสมเหตุสมผล ริายได้จำะรัิบรู้ิได้ตามต้นทุน
ที�เกิัดข่�นจำริิงที�คาดว่าจำะได้รัิบคืนเท่านั�น

  ริายได้ที�รัิบรู้ิแล้วแต่ยังไม่ถ่ืงกัำาหนดเรีิยกัชั่ำาริะตามสัญญาแสดงไว้เป็็น “สินทรัิพย์ที�เกิัดจำากัสัญญา” ในงบแสดง
ฐานะกัาริเงิน ซ่ี�งจำะจัำดป็ริะเภูทเป็็นลูกัหนี�กัาริค้าเมื�อกิัจำกัาริมีสิทธิุที�จำะได้รัิบชั่ำาริะโดยป็ริาศจำากัเงื�อนไข เช่ั่น เมื�อกิัจำกัาริ
ได้ให้บริิกัาริเสร็ิจำสิ�นและลูกัค้ารัิบมอบงาน

  จำำานวนเงนิที�กิัจำกัาริไดรั้ิบหริอืมีสิทธุไิดรั้ิบจำากัลกูัค้าแตยั่งมภีูาริะที�ต้องโอนสนิคา้หริอืบริิกัาริใหกั้ับลูกัค้าแสดงไว้
เป็็น “หนี�สินที�เกัดิจำากัสญัญา” ในงบแสดงฐานะกัาริเงนิ ซ่ี�งจำะริบัรู้ิเป็็นริายไดเ้มื�อไดป้็ฏิิบัติตามภูาริะที�ริะบไุว้ในสญัญา
เสร็ิจำสิ�น

  ต้นทุนในกัาริให้บริิกัาริงานก่ัอสร้ิางป็ริะกัอบด้วย ต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแริง ค่ารัิบเหมาก่ัอสร้ิางช่ั่วง ค่าบริิกัาริ และ
ค่าใช้ั่จ่ำายอื�นซ่ี�งคำานวณตามส่วนของงานที�แล้วเสร็ิจำ

  ต้นทนุที�รัิบรู้ิแล้วแต่ยังไม่ถ่ืงกัำาหนดชั่ำาริะแสดงไว้เป็็น “ต้นทนุงานที�ยังไม่ถ่ืงกัำาหนดชั่ำาริะ” ในงบแสดงฐานะกัาริเงนิ

  ริายได้จำากักัาริขายสินค้า

  ริายได้จำากักัาริขายสินค้ารัิบรู้ิเมื�อบริิษััทย่อยได้โอนอำานาจำควบคุมในสินค้าให้แก่ัลูกัค้าแล้ว กัล่าวคือ  เมื�อมีกัาริ
ส่งมอบสินค้า ริายได้จำากักัาริขายแสดงตามมูลค่าที�ได้รัิบคืนหรืิอคาดว่าจำะได้รัิบสำาหรัิบสินค้าที�ได้ส่งมอบหลังจำากัหักั
ป็ริะมาณกัาริสินค้ารัิบคืนและส่วนลด โดยไม่ริวมภูาษีัมูลค่าเพิ�ม
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ริายได้ดอกัเบี�ย

 กัลุ่มบริิษััทรัิบรู้ิริายได้ดอกัเบี�ยรัิบตามเกัณฑ์์คงค้างด้วยวิธีุดอกัเบี�ยที�แท้จำริิง โดยคำานวณจำากัเงินต้นคงค้าง

ริายได้อื�นและค่าใช้ั่จ่ำาย

 กัลุ่มบริิษััทรัิบรู้ิริายได้อื�นและค่าใช้ั่จ่ำายตามเกัณฑ์์คงค้าง

4.2 เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสด หมายถ่ืง เงินสดและเงินฝ่ากัธุนาคาริ และเงินลงทุนริะยะสั�นที�มีสภูาพ
คล่องสูง ซ่ี�งถ่ืงกัำาหนดจ่ำายคืนภูายในริะยะเวลาไม่เกิัน 3 เดือนนับจำากัวันที�ได้มาและไม่มีข้อจำำากััดในกัาริเบิกัใช้ั่

4.3 เครืิ�องมือทางกัาริเงิน

 กัาริจัำดป็ริะเภูทริายกัาริและกัาริวัดมูลค่าของสินทรัิพย์ทางกัาริเงิน
  กัลุ่มบริิษััทจัำดป็ริะเภูทสินทรัิพย์ทางกัาริเงิน ณ วันที�รัิบรู้ิริายกัาริเริิ�มแริกั เป็็นสินทรัิพย์ทางกัาริเงินที�วัดมูลค่าด้วย

ริาคาทุนตัดจำำาหน่าย สินทรัิพย์ทางกัาริเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธุริริมผ่านกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจำอื�น และสินทรัิพย์
ทางกัาริเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธุริริมผ่านกัำาไริหรืิอขาดทุน โดยพิจำาริณาจำากัแผนธุุริกิัจำของกิัจำกัาริในกัาริจัำดกัาริ
สินทรัิพย์ทางกัาริเงิน และลักัษัณะของกัริะแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัิพย์ทางกัาริเงินนั�น

  ตริาสาริทุนสามาริถืจำำาแนกัและไม่สามาริถืเป็ลี�ยนแป็ลงได้ตามป็ริะเภูทของกัาริวัดมูลค่าได้สองป็ริะเภูท ได้แก่ั 
กัาริวัดมูลค่ายุติธุริริมผ่านกัำาไริหรืิอขาดทุน หรืิอกัาริวัดมูลค่ายุติธุริริมผ่านกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจำอื�น ซ่ี�งไม่สามาริถืจัำด
ป็ริะเภูทริายกัาริใหม่เข้าไป็ไว้ในกัำาไริหรืิอขาดทุนในภูายหลัง 

  กัาริรัิบรู้ิริายกัาริเมื�อเริิ�มแริกัของสินทริัพย์ทางกัาริเงินที�ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธุริริมผ่านกัำาไริหรืิอขาดทุนด้วย
มูลค่ายุติธุริริม บวกัหรืิอหักัด้วยต้นทุนกัาริทำาริายกัาริซ่ี�งเกีั�ยวข้องโดยตริงกัับกัาริได้มาหรืิอกัาริออกัสินทรัิพย์ทางกัาริเงิน
นั�น ต้นทุนกัาริทำาริายกัาริของสินทรัิพย์ทางกัาริเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธุริริมผ่านกัำาไริหรืิอขาดทุนนั�นรัิบรู้ิเป็็นค่าใช้ั่
จ่ำายในกัำาไริหรืิอขาดทุน อย่างไริก็ัตาม สำาหรัิบลูกัหนี�กัาริค้าและลูกัหนี�อื�นที�ไม่มีองค์ป็ริะกัอบเกีั�ยวกัับกัาริจัำดหาเงินที�มี
นัยสำาคัญ กัลุ่มบริิษััทจำะรัิบรู้ิสินทรัิพย์ทางกัาริเงินดังกัล่าวด้วยริาคาของริายกัาริ

  กัาริวัดมูลค่าในภูายหลังของตริาสาริหนี�ทำาได้ 3 วิธีุโดยข่�นอยู่กัับกัาริจัำดป็ริะเภูทตริาสาริหนี�นั�น
- สินทรัิพย์ทางกัาริเงินที�วัดมูลค่าด้วยริาคาทุนตัดจำำาหน่าย เมื�อถืือคริองสินทรัิพย์ทางกัาริเงินนั�นเพื�อรัิบกัริะแส

เงินสดตามสัญญา และเงื�อนไขตามสัญญาของสินทรัิพย์ทางกัาริเงินที�กัอ่ให้เกิัดกัริะแสเงินสดซ่ี�งเป็็นกัาริรัิบชั่ำาริะ
เพียงเงินต้นและดอกัเบี�ยจำากัยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที�ริะบุไว้เท่านั�น สินทรัิพย์ทางกัาริเงินดังกัล่าวต้อง
คำานวณโดยใช้ั่วิธีุอัตริาดอกัเบี�ยที�แท้จำริิงและต้องมีกัาริป็ริะเมินกัาริด้อยค่า กัำาไริหรืิอขาดทุนที�เกิัดข่�นจำากักัาริ
ตัดริายกัาริ กัาริเป็ลี�ยนแป็ลงหรืิอกัาริด้อยค่าดังกัล่าวจำะรัิบรู้ิในส่วนของกัำาไริหรืิอขาดทุน

- สินทรัิพย์ทางกัาริเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธุริริมผ่านกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจำอื�น เมื�อถืือคริองสินทรัิพย์ทางกัาริ
เงิน เพื�อรัิบกัริะแสเงินสดตามสัญญาและเพื�อขายสินทรัิพย์ทางกัาริเงิน และเงื�อนไขตามสัญญาของสินทรัิพย์
ทางกัาริเงินที�ก่ัอให้เกิัดกัริะแสเงินสด ซ่ี�งเป็็นกัาริรัิบชั่ำาริะเพียงเงินต้นและดอกัเบี�ยจำากัยอดคงเหลือของเงินต้น
ในวันที�ริะบุไว้เท่านั�น กัาริเป็ลี�ยนแป็ลงของมูลค่าของสินทรัิพย์ทางกัาริเงินรัิบรู้ิผ่านกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจำอื�น 
ยกัเว้น ริายกัาริขาดทุนจำากักัาริด้อยค่า ริายได้ดอกัเบี�ย และกัำาไริขาดทุนจำากัอัตริาแลกัเป็ลี�ยนที�เกีั�ยวข้องจำะรัิบ
รู้ิเป็็นกัำาไริหรืิอขาดทุน เมื�อมีกัาริตัดริายกัาริสินทรัิพย์ทางกัาริเงิน กัำาไริหรืิอขาดทุนสะสมที�เคยรัิบรู้ิริายกัาริใน
กัำาไริขาดทนุเบด็เสริจ็ำอื�นจำะตอ้งจำดัป็ริะเภูทริายกัาริใหมเ่ข้ากัำาไริหริอืขาดทนุ สินทริพัยท์างกัาริเงนิดงักัลา่วตอ้ง
คำานวณโดยใช้ั่วิธีุอัตริาดอกัเบี�ยที�แท้จำริิงเช่ั่นเดียวกัับ สินทรัิพย์ทางกัาริเงินที�วัดมูลค่าด้วยริาคาทุนตัดจำำาหน่าย
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- สินทริพัยท์างกัาริเงนิที�วัดมลูคา่ภูายหลงัดว้ยมลูคา่ยติุธุริริมผา่นกัำาไริหริอืขาดทนุ เมื�อสนิทริพัยท์างกัาริเงนินั�น
ไม่เข้าเงื�อนไขกัาริวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ดว้ยริาคาทนุตดัจำำาหนา่ยหริอืวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธุริริมผา่นกัำาไริขาดทนุ
เบ็ดเสร็ิจำอื�น และแสดงในงบแสดงฐานะกัาริเงินด้วยมูลค่ายุติธุริริม โดยรัิบรู้ิกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงสุทธิุของมูลค่า
ยุติธุริริมในส่วนของกัำาไริหรืิอขาดทุน

  กัาริวัดมูลค่าในภูายหลังของตริาสาริทุนต้องแสดงตริาสาริทุนโดยใช้ั่มูลค่ายุติธุริริม และบันท่กักัำาไริหรืิอขาดทุนจำากั
กัาริเป็ลี�ยนแป็ลงของมูลค่ายุติธุริริมเข้ากัำาไริหรืิอขาดทุน หรืิอกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจำอื�น ข่�นอยู่กัับกัาริจำัดป็ริะเภูทริายกัาริ
ของตริาสาริทุนนั�น

กัาริจัำดป็ริะเภูทริายกัาริและกัาริวัดมูลค่าของหนี�สินทางกัาริเงิน

  กัลุ่มบริิษััทริบัรู้ิริายกัาริเมื�อเริิ�มแริกัของหนี�สินทางกัาริเงนิด้วยมูลค่ายุติธุริริม หักัต้นทุนกัาริทำาริายกัาริ และจำดัป็ริะเภูท
หนี�สินทางกัาริเงินเป็็นหนี�สินทางกัาริเงินที�วัดมูลค่าในภูายหลังด้วยริาคาทุนตัดจำำาหน่าย โดยใช้ั่วิธีุดอกัเบี�ยที�แท้จำริิง ในกัาริ
คำานวณมูลค่าริาคาทุนตัดจำำาหน่ายคำาน่งถ่ืงค่าธุริริมเนียมหริือต้นทุนที�ถืือเป็็นส่วนหน่�งของอัตริาดอกัเบี�ยที�แท้จำริิงนั�นด้วย 
ทั�งนี� ค่าตัดจำำาหน่ายตามวิธีุดอกัเบี�ยที�แท้จำริิงแสดงเป็็นส่วนหน่�งของต้นทุนทางกัาริเงินในส่วนของกัำาไริหรืิอขาดทุน

กัาริตัดริายกัาริของเครืิ�องมือทางกัาริเงิน

  สินทรัิพย์ทางกัาริเงินจำะถูืกัตัดริายกัาริออกัจำากับัญชีั่ เมื�อสิทธิุที�จำะได้รัิบกัริะแสเงินสดของสินทรัิพย์นั�นได้สิ�นสุดลง หรืิอ
ได้มีกัาริโอนสิทธิุที�จำะได้รัิบกัริะแสเงินสดของสินทรัิพย์นั�น ริวมถ่ืงได้มีกัาริโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนเกืัอบทั�งหมดของ
สินทรัิพย์นั�น หรืิอมีกัาริโอนกัาริควบคุมในสินทรัิพย์นั�น แม้ว่าจำะไม่มีกัาริโอนหรืิอไม่ได้คงไว้ซ่ี�งความเสี�ยงและผลตอบแทน
เกืัอบทั�งหมดของสินทรัิพย์นั�น

  หนี�สินทางกัาริเงินจำะถูืกัตัดริายกัาริออกัจำากับัญชีั่ก็ัต่อเมื�อได้มีกัาริป็ฏิิบัติตามภูาริะผูกัพันของหนี�สินนั�นแล้ว มีกัาริ
ยกัเลิกัภูาริะผูกัพันนั�น หรืิอมีกัาริสิ�นสุดลงของภูาริะผูกัพันนั�น ในกัริณีที�มีกัาริเป็ลี�ยนหนี�สินทางกัาริเงินที�มีอยู่ให้เป็็นหนี�
สินใหม่จำากัผู้ให้กู้ัริายเดียวกัันซ่ี�งมีข้อกัำาหนดที�แตกัต่างกัันอย่างมากั หรืิอมีกัาริแก้ัไขข้อกัำาหนดของหนี�สินที�มีอยู่อย่างเป็็น
สาริะสำาคัญ จำะถืือว่าเป็็นกัาริตัดริายกัาริหนี�สินเดิมและรัิบรู้ิหนี�สินใหม่ โดยรัิบรู้ิผลแตกัต่างของมูลค่าตามบัญชีั่ดังกัล่าวใน
ส่วนของกัำาไริหรืิอขาดทุน

กัาริด้อยค่าของสินทรัิพย์ทางกัาริเงิน

  ผลขาดทุนด้านเคริดิตที�คาดว่าจำะเกิัดข่�นสำาหรัิบสินทรัิพย์ทางกัาริเงินที�วัดมูลค่าด้วยวิธีุริาคาทุนตัดจำำาหน่าย หรืิอ
สินทริพัย์ทางกัาริเงนิป็ริะเภูทตริาสาริหนี�ที�วัดมูลค่าด้วยวธีิุมูลค่ายุติธุริริมผา่นกัำาไริขาดทนุเบด็เสริจ็ำอื�น และสนิทริพัย์ที�เกัดิ
จำากัภูาริะผูกัพันวงเงินสินเชืั่�อและสัญญาคำ�าป็ริะกัันทางกัาริเงิน ป็ริะเมินโดยไม่จำำาเป็็นต้องริอให้เกัิดเหตุกัาริณ์ด้านเคริดิต
เกิัดข่�นก่ัอน กัลุ่มบริิษััทใช้ั่วิธีุทั�วไป็ (General approach) ในกัาริพิจำาริณาค่าเผื�อผลขาดทุนจำากักัาริด้อยค่า สำาหรัิบลูกัหนี�
กัาริค้า กัลุ่มบริิษััทใช้ั่วิธีุกัาริอย่างง่าย (Simplified approach) ในกัาริคำานวณค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเคริดิตที�คาดว่าจำะเกิัดข่�น 
กัลุ่มบริิษััทรัิบรู้ิค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเคริดิตที�คาดว่าจำะเกิัดข่�นตลอดอายุของลูกัหนี�กัาริค้า โดยอ้างอิงจำากัป็ริะสบกัาริณ์ใน
อดีต ป็รัิบป็รุิงด้วยข้อมูลกัาริคาดกัาริณ์ไป็ในอนาคตเกีั�ยวกัับลูกัหนี�กัาริค้าและสภูาพแวดล้อมทางด้านเศริษัฐกิัจำ

กัาริหักักัลบของเครืิ�องมือทางกัาริเงิน

  สินทรัิพย์ทางกัาริเงินและหนี�สินทางกัาริเงินจำะนำามาหักักัลบกััน และแสดงด้วยยอดสุทธิุในงบแสดงฐานะกัาริเงิน 
ก็ัต่อเมื�อกัิจำกัาริมีสิทธุิบังคับใช้ั่ได้ตามกัฎหมายอยู่แล้วในกัาริหักักัลบจำำานวนเงินที�รัิบรู้ิ และกัิจำกัาริมีความตั�งใจำที�จำะชั่ำาริะ
ด้วยยอดสุทธิุ หรืิอตั�งใจำที�จำะรัิบสินทรัิพย์และชั่ำาริะหนี�สินพร้ิอมกััน
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4.4 สินค้าคงเหลือ

  สินค้าสำาเร็ิจำรูิป็แสดงในริาคาทุน หรืิอมูลค่าสุทธิุที�จำะได้รัิบแล้วแต่ริาคาใดจำะตำ�ากัว่า ริาคาทุนของสินค้าคงเหลือ
คำานวณตามวิธีุถัืวเฉลี�ยถ่ืวงนำ�าหนักั

  วัตถุืดิบ สาริเคมี อะไหล่และวัสดุโริงงานแสดงในริาคาทุนหริือมูลค่าสุทธิุที�จำะได้รัิบแล้วแต่ริาคาใดจำะตำ�ากัว่า 
ริาคาทุนของวัตถุืดิบ สาริเคมี อะไหล่และวัสดุโริงงานตามวิธีุเข้าก่ัอนออกัก่ัอนและจำะถืือเป็็นส่วนหน่�งของต้นทุนกัาริ
ผลิตเมื�อมีกัาริเบิกัใช้ั่

  ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ป็ริะกัอบด้วย ต้นทุนทั�งหมดในกัาริซืี�อและต้นทุนอื�นๆ ที�เกิัดข่�นเพื�อให้สินค้าคงเหลือนั�น
อยู่ในสถืานที�และอยู่ในสภูาพที�เป็็นอยู่ในปั็จำจุำบัน 

  ต้นทุนในกัาริซืี�อ ป็ริะกัอบด้วย ริาคาซืี�อและค่าใช้ั่จ่ำายที�เกีั�ยวข้องกัับกัาริซืี�อสินค้านั�น เช่ั่น อากัริขาเข้า ค่าขนส่ง 
และต้นทุนอื�นๆ ซ่ี�งเกีั�ยวข้องโดยตริงกัับกัาริได้มาซ่ี�งสินค้า และหักัด้วยส่วนลดกัาริค้าและเงินที�ได้รัิบคืนจำากักัาริซืี�อสินค้า

  มูลค่าสุทธิุที�จำะได้ริบัเป็็นกัาริป็ริะมาณริาคาที�คาดว่าจำะขายได้ตามป็กัติธุุริกิัจำ หักัด้วยป็ริะมาณกัาริต้นทุนที�จำำาเป็็น
ต้องจ่ำายไป็เพื�อให้ขายสินค้าได้

4.5 เงินลงทุนในบริิษััทย่อย

  บริิษััทย่อย หมายถ่ืงกิัจำกัาริที�บริิษััทมีอำานาจำในกัาริควบคุมนโยบายกัาริเงินและกัาริดำาเนินงาน ซ่ี�งโดยทั�วไป็
แล้วบริิษััทจำะถืือหุ้นที�มีสิทธุิออกัเสียงมากักัว่ากั่�งหน่�ง บริิษััทได้ริวมงบกัาริเงินของบริิษััทย่อยไว้ในงบกัาริเงินริวม
ตั�งแต่วันที�บริิษััทควบคุมบริิษััทย่อยจำนกัริะทั�งอำานาจำควบคุมหมดไป็

  เงินลงทุนในบริิษััทย่อยที�แสดงอยู่ในงบกัาริเงินเฉพาะกิัจำกัาริแสดงมูลค่าตามวิธีุริาคาทุนสุทธิุจำากัค่าเผื�อกัาริ
ด้อยค่า (ถ้ืามี) และบริิษััทจำะบันท่กัผลกัำาไริหรืิอขาดทุนจำากักัาริจำำาหน่ายในงบกัำาไริขาดทุนในงวดที�มีกัาริจำำาหน่ายเงิน
ลงทุนนั�น   และในกัริณีที�เงินลงทุนดังกัล่าวเกิัดกัาริด้อยค่า  บริิษััทจำะรัิบรู้ิผลขาดทุนจำากักัาริด้อยค่าเป็็นค่าใช้ั่จ่ำายใน
งบกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจำและบริิษััทจำะรัิบรู้ิริายได้เงินปั็นผลเมื�อมีกัาริป็ริะกัาศจ่ำายจำากับริิษััทย่อย

4.6 เงินลงทุนในบริิษััทร่ิวม

  บริิษััทร่ิวม หมายถ่ืงกิัจำกัาริที�บริิษััทมีอิทธิุพลอย่างเป็็นสาริะสำาคัญแต่ไม่ถ่ืงกัับควบคุมซ่ี�งโดยทั�วไป็ แล้วบริิษััท
จำะถืือหุ้นที�มีสิทธิุออกัเสียงอยู่ริะหว่างร้ิอยละ 20 ถ่ืงร้ิอยละ 50 ของสิทธิุออกัเสียงทั�งหมด เงินลงทุนในบริิษััทร่ิวม
เริิ�มแริกัด้วยริาคาทุนและใช้ั่วิธีุส่วนได้เสียในกัาริแสดงในงบกัาริเงินริวม

  เงินลงทนุในบริิษััทร่ิวมแสดงในงบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริโดยแสดงด้วยวธีิุริาคาทนุสทุธุจิำากัค่าเผื�อกัาริด้อยค่า (ถ้ืาม)ี

4.7 เงินลงทุนในกัาริร่ิวมค้า

  เงินลงทุนในกัาริร่ิวมค้าแสดงในงบกัาริเงินเฉพาะกิัจำกัาริโดยแสดงด้วยวิธีุริาคาทุนสุทธิุจำากัค่าเผื�อกัาริด้อยค่า 
(ถ้ืาม)ี กัาริริว่มคา้บนัท่กับัญชั่โีดยใช้ั่วิธีุส่วนไดเ้สยีในงบกัาริเงนิริวม เงนิลงทนุในกัาริริว่มคา้วดัมลูคา่เริิ�มแริกัดว้ยริาคา
ทุนและป็ริับป็ริุงภูายหลังโดยริับรู้ิส่วนแบ่งกัำาไริหริือขาดทุนหลังกัาริได้มาสำาหริับส่วนที�เป็็นของบริิษััทและริายกัาริ
เคลื�อนไหวของกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสริ็จำอื�น เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของบริิษััทในกัาริริ่วมค้ามีมูลค่าเท่ากัับหริือเกิันกัว่า
มูลคา่เงนิลงทนุของบริิษััทในกัาริริว่มคา้ บริิษััทจำะริบัรู้ิสว่นแบง่ขาดทุนดงักัล่าวเป็็นภูาริะผกูัพันตามสว่นไดเ้สยีในกัาริ
ร่ิวมค้านั�น

4.8 ที�ดิน อาคาริ อุป็กัริณ์และค่าเสื�อมริาคา   

  ที�ดิน แสดงมูลค่าตามริาคาทุน อาคาริและอุป็กัริณ์แสดงในริาคาทุนหักัค่าเสื�อมริาคาสะสมของอาคาริ และ
อุป็กัริณ์ และค่าเผื�อกัาริด้อยค่า (ถ้ืามี)

  ริาคาทุนรัิบรู้ิเมื�อเริิ�มแริกัที�ได้สินทรัิพย์มาริวมถ่ืงต้นทุนทางตริงอื�นๆ ที�เกีั�ยวกัับกัาริจัำดหาสินทรัิพย์เพื�อให้
สินทรัิพย์อยู่ในสภูาพพร้ิอมที�จำะใช้ั่ได้ตามวัตถุืป็ริะสงค์ริวมทั�งต้นทุนในกัาริรืิ�อถือน ขนย้าย และกัาริบูริณะสถืานที�ตั�ง
ของสินทรัิพย์ซ่ี�งเป็็นภูาริะผูกัพันของกิัจำกัาริ (ถ้ืามี)
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  ค่าเสื�อมริาคาของอาคาริและอุป็กัริณ์คำานวณจำากัริาคาทุนหักัมูลค่าคงเหลือของสินทริัพย์โดยวิธีุเส้นตริงตาม
อายุกัาริใช้ั่ป็ริะโยชั่น์โดยป็ริะมาณดังนี�

อาคาริและสิ�งป็ลูกัสร้ิาง 3 - 30 ปี็

เครืิ�องมือและอุป็กัริณ์ 5 ปี็

เครืิ�องตกัแต่ง ติดตั�งและเครืิ�องใช้ั่สำานักังาน 3 - 5 ปี็

ยานพาหนะ 5  ปี็

  กัลุ่มบริิษััทมีกัาริทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุกัาริให้ป็ริะโยชั่น์ทุกัปี็
  กัลุ่มบริิษััทคิดค่าเสื�อมริาคาสำาหริับส่วนป็ริะกัอบของริายกัาริสินทริัพย์แต่ละส่วนแยกัต่างหากัจำากักัันเมื�อส่วน

ป็ริะกัอบแต่ละส่วนนั�นมีต้นทุนที�มีนัยสำาคัญเมื�อเทียบกัับต้นทุนทั�งหมดของสินทรัิพย์นั�น
  ค่าเสื�อมริาคาริวมอยู่ในกัาริคำานวณผลกัาริดำาเนินงาน
  ไม่มีกัาริคิดค่าเสื�อมริาคาสำาหรัิบที�ดิน สินทรัิพย์ริะหว่างก่ัอสร้ิางและอุป็กัริณ์ริะหว่างติดตั�ง
  กัลุ่มบริิษััทตัดริายกัาริที�ดิน อาคาริและอุป็กัริณ์ ออกัจำากับัญชั่ีเมื�อจำำาหน่ายสินทริัพย์ ริายกัาริผลกัำาไริหริือ

ขาดทุนจำากักัาริจำำาหน่ายหรืิอตัดจำำาหน่ายสินทรัิพย์ จำะรัิบรู้ิในงบกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจำ

4.9 สินทรัิพย์ไม่มีตัวตน

  สินทริัพย์ไม่มีตัวตน รัิบรู้ิเมื�อเริิ�มแริกัด้วยริาคาทุน ภูายหลังกัาริริับรู้ิริายกัาริเริิ�มแริกัสินทริัพย์ไม่มีตัวตนแสดง
มูลค่าริาคาทุนหักัด้วยค่าตัดจำำาหน่ายสะสมและค่าเผื�อกัาริด้อยค่า (ถ้ืามี) 

  สินทริพัยไ์มมี่ตัวตนถืกูัตัดจำำาหนา่ยและบนัท่กัในงบกัำาไริขาดทนุเบด็เสริจ็ำโดยวธีิุเสน้ตริงตามริะยะเวลาที�คาดวา่
จำะได้รัิบป็ริะโยชั่น์เชิั่งเศริษัฐกิัจำ อายุกัาริให้ป็ริะโยชั่น์โดยป็ริะมาณดังนี�

โป็ริแกัริมคอมพิวเตอร์ิ 3 - 10 ป็ี

  กัลุ่มบริิษััทมีกัาริทบทวนอายุกัาริให้ป็ริะโยชั่น์ทุกัปี็
  ค่าตัดจำำาหน่ายริวมอยู่ในกัาริคำานวณผลกัาริดำาเนินงาน

4.10 ริายกัาริธุุริกิัจำกัับบุคคลหรืิอกิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน

  บุคคลหรืิอกิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกัันหมายถ่ืง บุคคลหรืิอกิัจำกัาริที�มีอำานาจำควบคุมบริิษััท ถูืกัควบคุมโดยบริิษััทไม่ว่า
จำะเป็็นทางตริงหรืิอทางอ้อม หรืิออยู่ภูายใต้กัาริควบคุมเดียวกัันกัับบริิษััท ริวมถ่ืงบริิษััทที�ทำาหน้าที�ถืือหุ้น บริิษััทย่อย 
และกิัจำกัาริที�เป็็นบริิษััทย่อยในเครืิอเดียวกััน นอกัจำากันี�บุคคลหรืิอกิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกัันยังหมายริวมถ่ืงบริิษััทร่ิวมและ
บุคคลซ่ี�งถืือหุ้นที�มีสิทธิุออกัเสียงไม่ว่าทางตริงหรืิอทางอ้อมและมีอิทธิุพลอย่างมีนัยสำาคัญกัับบริิษััท ผู้บริิหาริสำาคัญ 
กัริริมกัาริหรืิอพนักังานของบริิษััทตลอดทั�งสมาชิั่กัในคริอบครัิวที�ใกัล้ชิั่ดกัับบุคคลดังกัล่าว และกิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกัับ
บุคคลเหล่านั�น

  ในกัาริพิจำาริณาความสัมพันธ์ุริะหว่างบุคคลหริือกิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกัันกัับบริิษััทแต่ละริายกัาริ บริิษััทคำาน่งถ่ืง
เนื�อหาของความสัมพันธ์ุมากักัว่ารูิป็แบบทางกัฎหมาย

4.11 สัญญาเช่ั่า

  ณ วันเริิ�มต้นสัญญา กัลุ่มบริิษััทจำะป็ริะเมินว่าสัญญาเป็็นสัญญาเช่ั่าหรืิอป็ริะกัอบด้วยสัญญาเช่ั่าหรืิอไม่ โดย
สัญญาจำะเป็็นสัญญาเช่ั่าหรืิอป็ริะกัอบด้วยสัญญาเช่ั่า ถ้ืาสัญญานั�นเป็็นกัาริให้สิทธิุในกัาริควบคุมกัาริใช้ั่สินทรัิพย์ที�
ริะบุได้สำาหรัิบช่ั่วงเวลาหน่�งเพื�อกัาริแลกัเป็ลี�ยนกัับสิ�งตอบแทน

  กัลุ่มบริิษััทป็ริะเมินอายุสัญญาเช่ั่าตามริะยะเวลาที�บอกัเลิกัไม่ได้ที�ริะบุในสัญญาเช่ั่าหรืิอตามริะยะเวลาที�
เหลืออยู่ของสัญญาเช่ั่าที�มีผลอยู่ โดยริวมริะยะเวลาตามสิทธิุเลือกัในกัาริขยายอายุสัญญาเช่ั่าหากัมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลที�จำะใช้ั่สิทธิุเลือกันั�นและริะยะเวลาตามสิทธิุเลือกัในกัาริยกัเลิกัสัญญาเช่ั่า หากัมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลที�จำะไม่ใช้ั่สิทธิุเลือกันั�น ทั�งนี�พิจำาริณาถ่ืงผลกัริะทบของกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงในเทคโนโลยี และ/หรืิอ 
กัาริเป็ลี�ยนแป็ลงของสภูาพแวดล้อมต่าง ๆ ที�เกีั�ยวข้องกัับกัาริต่ออายุของสัญญาเช่ั่าดังกัล่าว เป็็นต้น
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สินทรัิพย์สิทธิุการิใชื่� - ผู้้�เช่ื่า
  สินทรัิพย์สิทธิุกัาริใช้ั่รัิบรู้ิ ณ วันที�สัญญาเช่ั่าเริิ�มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามริาคาทุนหลังหักัค่าเสื�อมริาคาสะสม

และค่าเผื�อกัาริด้อยค่า (ถ้ืามี) และป็รัิบป็รุิงด้วยกัาริวัดมูลค่าของหนี�สินตามสัญญาเช่ั่าใหม่ (ถ้ืามี) ริาคาทุนดังกัล่าว
ป็ริะกัอบด้วย จำำานวนเงินของหนี�สินตามสัญญาเช่ั่าจำากักัาริวัดมูลค่าเริิ�มแริกั ต้นทุนทางตริงที�เกิัดข่�น และกัาริจ่ำาย
ชั่ำาริะตามสัญญาเช่ั่าใดๆที�จ่ำายชั่ำาริะ ณ วันที�สัญญาเช่ั่าเริิ�มมีผลหรืิอก่ัอนวันที�สัญญาเริิ�มมีผลหักัสิ�งจูำงใจำตามสัญญา
เช่ั่าที�ได้รัิบ

  ริาคาทุนของสินทริัพย์สิทธิุกัาริใช้ั่ริวมถ่ืงป็ริะมาณกัาริต้นทุนที�จำะเกัิดข่�นสำาหรัิบผู้เช่ั่าในกัาริรืิ�อและขนย้าย
สินทรัิพย์อ้างอิง กัาริบูริณะสถืานที�ตั�งของสินทรัิพย์อ้างอิงหรืิอกัาริบูริณะสินทรัิพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภูาพตามที�กัำาหนด
ไว้ในข้อตกัลงและเงื�อนไขของสัญญาเช่ั่า

  ค่าเสื�อมริาคาของสินทรัิพย์สิทธิุกัาริใช้ั่คำานวณจำากัริาคาทุนของสินทรัิพย์โดยวิธีุเส้นตริงตามอายุของสัญญาเช่ั่า 
หรืิออายุกัาริให้ป็ริะโยชั่น์โดยป็ริะมาณของสินทรัิพย์สิทธิุกัาริใช้ั่แต่ละป็ริะเภูท 

หุ้น่�สินตั้ามสัญญาเช่ื่า

  หนี�สินตามสัญญาเช่ั่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปั็จำจุำบันของกัาริจ่ำายชั่ำาริะตามสัญญาเช่ั่าที�ยังไม่ได้จ่ำายชั่ำาริะ 
ณ วันที�สัญญาเช่ั่าเริิ�มมีผล กัาริจ่ำายชั่ำาริะตามสัญญาเช่ั่าดังกัล่าวป็ริะกัอบด้วย กัาริจ่ำายชั่ำาริะคงที� (ริวมถ่ืงกัาริจ่ำาย
ชั่ำาริะคงที�โดยเนื�อหา) หักัลูกัหนี�สิ�งจูำงใจำตามสัญญาเช่ั่า (ถ้ืามี) และจำำานวนเงินที�คาดว่าผู้เช่ั่าจำะจำ่ายชั่ำาริะภูายใต้กัาริ
รัิบป็ริะกัันมูลค่าคงเหลือ นอกัจำากันี� กัาริจ่ำายชั่ำาริะตามสัญญาเช่ั่ายังริวมถ่ืงริาคาใช้ั่สิทธิุของสิทธิุกัาริเลือกัซืี�อ หากัมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�กัลุ่มบริิษััทจำะใช้ั่สิทธิุเลือกันั�น และกัาริจ่ำายชั่ำาริะค่าป็รัิบเพื�อกัาริยกัเลิกัสัญญาเช่ั่า 
หากัข้อกัำาหนดสัญญาเช่ั่าแสดงให้เห็นว่ากัลุ่มบริิษััทจำะใช้ั่สิทธิุเลือกัในกัาริยกัเลิกัสัญญาเช่ั่า 

  กัลุ่มบริิษััทคำานวณมูลค่าปั็จำจุำบันของกัาริจำ่ายชั่ำาริะตามสัญญาเช่ั่าโดยใช้ั่อัตริาดอกัเบี�ยกัาริกู้ัยืมส่วนเพิ�ม 
ณ วันที�สัญญาเช่ั่ามีผล หากัอัตริาดอกัเบี�ยตามนัยของหนี�สินสัญญาเช่ั่านั�นไม่สามาริถืกัำาหนดได้ ทั�งนี�อัตริาดอกัเบี�ย
กัาริกู้ัยืมส่วนเพิ�มอ้างอิงจำากัอัตริาผลตอบแทนของพันธุบัตริรัิฐบาลป็รัิบด้วยค่าความเสี�ยงที�เหมาะสมตามริะยะเวลา
ของสัญญาเช่ั่านั�น หลังจำากัวันที�สัญญาเช่ั่าเริิ�มมีผลกัลุ่มบริิษััทจำะวัดมูลค่าของหนี�สินตามสัญญาเช่ั่าเพิ�มข่�นเพื�อสะท้อน
ดอกัเบี�ยจำากัหนี�สินตามสัญญาเช่ั่า และลดลงเพื�อสะท้อนกัาริจ่ำายชั่ำาริะตามสัญญาเช่ั่าที�จ่ำายชั่ำาริะแล้ว นอกัจำากันี� 
กัลุ่มบริิษััทจำะวัดมูลค่าหนี�สินตามสัญญาเช่ั่าใหม่ เมื�อมีกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงอายุสัญญาเช่ั่า จำำานวนเงินที�ต้องจ่ำายชั่ำาริะ 
หรืิอกัาริป็ริะเมินสิทธิุกัาริเลือกัในกัาริซืี�อสินทรัิพย์อ้างอิง

สัญญาเช่ื่าริะยะสั�นแลัะสัญญาเช่ื่าซ้ึ่�งสินทรัิพย์อ�างอิงม่ม้ลัค่าตั้ำ�า

  กัลุ่มบริิษััทเลือกัใช้ั่ข้อยกัเว้นในกัาริรัิบรู้ิริายกัาริสำาหรัิบสัญญาเช่ั่าริะยะสั�น (สัญญาเช่ั่าที�มีอายุสัญญาเช่ั่า 
12 เดือนหรืิอน้อยกัว่านับจำากัวันที�สัญญาเช่ั่ามีผล และไม่มีสิทธิุกัาริเลือกัซืี�อ) และสัญญาเช่ั่าซ่ี�งสินทรัิพย์อ้างอิง
มีมูลค่าตำ�า จำำานวนเงินที�จ่ำายชั่ำาริะตามสัญญาเช่ั่าดังกัล่าวจำะรัิบรู้ิเป็็นค่าใช้ั่จ่ำายในส่วนของกัำาไริหรืิอขาดทุนตามวิธีุ
เส้นตริงตลอดอายุสัญญาเช่ั่า

  กัลุ่มบริิษััทรัิบรู้ิกัาริจ่ำายชั่ำาริะตามสัญญาเช่ั่าจำากัสัญญาเช่ั่าดำาเนินงานเป็็นริายได้โดยใช้ั่วิธีุเส้นตริงตลอดอายุ
สัญญาเช่ั่า

4.12 เงินตริาต่างป็ริะเทศ

  ริายกัาริที�เป็็นเงินตริาต่างป็ริะเทศซี่�งเกิัดข่�นริะหว่างป็ีแป็ลงค่าเป็็นเงินบาทโดยใช้ั่อัตริาแลกัเป็ลี�ยน ณ วัน
ที�ที�เกิัดริายกัาริ สินทรัิพย์และหนี�สินที�เป็็นตัวเงินที�เป็็นเงินตริาต่างป็ริะเทศคงเหลือ ณ วันที�ในงบแสดงฐานะกัาริ
เงินแป็ลงค่าเป็็นเงินบาทโดยใช้ั่อัตริาแลกัเป็ลี�ยน ณ วันที�ในงบแสดงฐานะกัาริเงิน

  กัำาไริและขาดทุนที�เกิัดจำากักัาริเป็ลี�ยนแป็ลงในอัตริาแลกัเป็ลี�ยนได้ริวมอยู่ในกัาริคำานวณผลกัาริดำาเนินงาน



151แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
(แบบ 56-1 One Report)

4.13 กัาริด้อยค่าของสินทรัิพย์ที�ไม่ใช่ั่สินทรัิพย์ทางกัาริเงิน

  ณ วันที�ในงบแสดงฐานะกัาริเงิน กัลุ่มบริิษััทจำะป็ริะเมินว่ามีข้อบ่งชีั่�ของสินทรัิพย์ว่ามีกัาริด้อยค่าหรืิอไม่ หากั
สินทรัิพย์นั�นมีข้อบ่งชีั่�ของกัาริด้อยค่า กัลุ่มบริิษััทจำะป็ริะมาณมูลค่าที�คาดว่าจำะได้รัิบคืนของสินทรัิพย์ หากัมูลค่าตาม
บัญชีั่ของสินทรัิพย์สูงกัว่ามูลค่าที�คาดว่าจำะได้รัิบคืน กัลุ่มบริิษััทจำะรัิบรู้ิผลขาดทุนจำากักัาริด้อยค่าของสินทรัิพย์ในงบ
กัำาไริขาดทุนเบ็ดเสริ็จำ ผลขาดทุนจำากักัาริด้อยค่าของสินทริัพย์จำะถูืกักัลับริายกัาริเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจำะได้รัิบคืนเพิ�ม
ข่�นในภูายหลังและจำะกัลับริายกัาริได้ไม่เกิันกัว่ามูลค่าตามบัญชีั่ภูายหลังหักัค่าเสื�อมริาคาสะสมหรืิอค่าตัดจำำาหน่าย 
มูลค่าที�จำะได้รัิบคืนของสินทรัิพย์ หมายถ่ืง มูลค่าจำากักัาริใช้ั่ของสินทรัิพย์ หรืิอมูลค่ายุติธุริริมของสินทรัิพย์หักัต้นทุน
ในกัาริขาย ในกัาริป็ริะเมนิมูลค่ายุติธุริริมหกััต้นทุนในกัาริขาย กัลุ่มบริิษััทใช้ั่แบบจำำาลองกัาริป็ริะเมนิมูลค่าที�ดีที�สุดซ่ี�ง
เหมาะสมกัับสินทรัิพย์ ซ่ี�งสะท้อนถ่ืงจำำานวนเงินที�กิัจำกัาริสามาริถืจำะได้มาจำากักัาริจำำาหน่ายสินทรัิพย์หักัด้วยต้นทุนใน
กัาริจำำาหน่าย โดยกัาริจำำาหน่ายนั�นผู้ซืี�อกัับผู้ขายมีความรู้ิ และเต็มใจำในกัาริแลกัเป็ลี�ยนและสามาริถืต่อริองริาคากัันได้
อย่างเป็็นอิสริะในลักัษัณะของผู้ที�ไม่มีความเกีั�ยวข้องกััน

4.14 ผลป็ริะโยชั่น์พนักังาน

ผลป็ริะโยชั่น์ริะยะสั�น
  กัลุ่มบริิษััทรัิบรู้ิเงินเดือน ค่าจ้ำาง โบนัส และเงินสมทบกัองทุนป็ริะกัันสังคมเป็็นค่าใช้ั่จ่ำายเมื�อเกิัดริายกัาริ
 ผลป็ริะโยชั่น์หลังออกัจำากังานของพนักังาน (โคริงกัาริสมทบเงิน)
  กัลุ่มบริิษััทและพนักังานได้ร่ิวมกัันจัำดตั�งกัองทุนสำาริองเลี�ยงชีั่พ ซ่ี�งป็ริะกัอบด้วยเงินที�พนักังานจ่ำายสะสมและ

เงินที�บริิษััทจ่ำายสมทบให้เป็็นริายเดือน สินทรัิพย์ของกัองทุนสำาริองเลี�ยงชีั่พได้แยกัออกัจำากัสินทรัิพย์ของกัลุ่มบริิษััท 
เงินที�กัลุ่มบริิษััทจ่ำายสมทบกัองทุนสำาริองเลี�ยงชีั่พบันท่กัเป็็นค่าใช้ั่จ่ำายในปี็ที�เกิัดริายกัาริ
ผลป็ริะโยชั่น์หลังออกัจำากังานของพนักังาน (โคริงกัาริผลป็ริะโยชั่น์หลังออกัจำากังานและผลป็ริะโยชั่น์ริะยะยาวอื�น
ของพนักังาน)

  กัลุ่มบริิษััทมีภูาริะสำาหรัิบเงินชั่ดเชั่ยที�ต้องจ่ำายให้แก่ัพนักังานเมื�อออกัจำากังานตามกัฎหมายแริงงานและตาม
ริะเบยีบพนกัังานของกัลุ่มบริิษััท และตามโคริงกัาริผลตอบแทนพนกัังานอื�นๆ ซ่ี�งกัลุ่มบริิษััทถืือว่าเงนิชั่ดเชั่ยดังกัลา่ว
เป็็นโคริงกัาริผลป็ริะโยชั่น์หลังออกัจำากังานสำาหรัิบพนักังาน นอกัจำากันั�นกัลุ่มบริิษััทจัำดให้มีโคริงกัาริผลป็ริะโยชั่น์
ริะยะยาวอื�นของพนักังาน ได่แก่ั โคริงกัาริเงินริางวัลกัาริป็ฏิิบัติงานคริบกัำาหนดริะยะเวลา

  กัลุ่มบริิษััทคำานวณหนี�สนิตามโคริงกัาริผลป็ริะโยชั่น์หลังออกัจำากังานของพนักังานและผลป็ริะโยชั่น์ริะยะยาวอื�น
ของพนักังานโดยใช้ั่วิธีุคิดลดแต่ละหน่วยที�ป็ริะมาณกัาริไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชีั่�ยวชั่าญอิสริะได้
ทำากัาริป็ริะเมินภูาริะผูกัพันดังกัล่าวตามหลักัคณิตศาสตร์ิป็ริะกัันภัูย ซ่ี�งหลักักัาริป็ริะมาณกัาริดังกัล่าวต้องใช้ั่ข้อสมมติ
ที�หลากัหลาย ริวมถ่ืงข้อสมมติเกีั�ยวกัับอัตริาคิดลด อัตริากัาริข่�นเงินเดือนในอนาคต อัตริากัาริเป็ลี�ยนแป็ลงในจำำานวน
พนักังาน อัตริากัาริมริณะและริาคาทองคำา

  ผลกัำาไริหรืิอขาดทุนจำากักัาริป็ริะมาณกัาริตามหลักัคณิตศาสตร์ิป็ริะกัันภัูย (Actuarial gains and losses) สำาหรัิบ
โคริงกัาริผลป็ริะโยชั่น์หลังออกัจำากังานของพนักังานจำะรัิบรู้ิทันทีในกัำาไริ (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ิจำอื�น

4.15 ค่าใช้ั่จ่ำาย (ริายได้) ภูาษีัเงินได้

 ภูาษีัเงินได้
  ภูาษีัเงินได้ ป็ริะกัอบด้วยภูาษีัเงินได้ปั็จำจุำบันและภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่ 
 ภูาษีัเงินได้ปั็จำจุำบัน
  กัลุ่มบริิษััทบนัท่กัภูาษัเีงินไดปั้็จำจุำบันตามจำำานวนที�คาดวา่จำะจำา่ยใหกั้ับหนว่ยงานจำดัเกับ็ภูาษัขีองริฐั โดยคำานวณ

จำากักัำาไริทางภูาษีัตามหลักัเกัณฑ์์ที�กัำาหนดในกัฎหมายภูาษีัอากัริ
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 ภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่
  สินทริพัยแ์ละหนี�สินภูาษัเีงนิไดร้ิอกัาริตดับญัชั่จีำะคำานวณข่�นจำากัผลแตกัตา่งชัั่�วคริาวริะหวา่งมลูคา่ตามบญัชั่กัีับ

ฐานภูาษีัของสินทรัิพย์หรืิอหนี�สินนั�น ณ วันสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน ริายกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงของสินทรัิพย์และหนี�สิน
ภูาษัเีงนิไดร้ิอกัาริตัดบญัชั่จีำะถืกูัรัิบรู้ิเป็็นริายไดภู้าษัเีงนิไดร้ิอกัาริตดับญัชั่หีริอืคา่ใช้ั่จ่ำายภูาษัเีงนิไดร้ิอกัาริตดับญัชั่โีดย
จำะรัิบรู้ิในกัำาไริขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที�เกีั�ยวกัับริายกัาริที�รัิบรู้ิโดยตริงในส่วนของผู้ถืือหุ้นหรืิอกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจำอื�น

  ผลแตกัต่างชัั่�วคริาวที�ใช้ั่หักัภูาษีัจำะถูืกัรัิบรู้ิเป็็นสินทรัิพย์ภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่เมื�อมีความเป็็นไป็ได้ค่อนข้าง
แน่นอนว่ากัลุ่มบริิษััทจำะมีกัำาไริทางภูาษีัจำากักัาริดำาเนินงานในอนาคตเพียงพอที�จำะนำาสินทรัิพย์ภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่
มาใช้ั่ป็ริะโยชั่น์ได้ และผลแตกัต่างชัั่�วคริาวที�ต้องเสียภูาษีัทุกัริายกัาริจำะถูืกัรัิบรู้ิเป็็นหนี�สินภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่

  สินทรัิพย์และหนี�สินภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่ถูืกัวัดมูลค่าโดยใช้ั่อัตริาภูาษัีเงินได้สำาหรัิบงวดที�กัลุ่มบริิษััทคาด
ว่าจำะได้รัิบป็ริะโยชั่น์จำากัสินทรัิพย์ภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่หรืิอจำะจ่ำายชั่ำาริะหนี�สินภูาษีัเงินได้ โดยใช้ั่อัตริาภูาษีั
และกัฎหมายภูาษีัอากัริที�มีผลบังคับใช้ั่อยู่หรืิอที�คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจำะมีผลบังคับใช้ั่ภูายในสิ�นริอบริะยะเวลา
ที�ริายงาน 

  ณ วันสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน มูลค่าตามบัญชีั่ของสินทรัิพย์ภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่จำะถูืกัทบทวนและป็รัิบ
ลดมูลค่า เมื�อมีความเป็็นไป็ได้ค่อนข้างแน่ว่ากัลุ่มบริิษััทจำะไม่มีกัำาไริทางภูาษีัในอนาคตเพียงพอต่อกัารินำาสินทรัิพย์
ภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่ทั�งหมดหรืิอบางส่วนมาใช้ั่ป็ริะโยชั่น์ได้

  สินทรัิพย์ภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่และหนี�สินภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่จำะหักักัลบกัันได้ก็ัต่อเมื�อกิัจำกัาริมีสิทธิุ
ตามกัฎหมายและภูาษีัเงินได้นี�ป็ริะเมินโดยหน่วยงานจัำดเก็ับภูาษีัหน่วยงานเดียวกััน

  ดังนั�นกัลุ่มบริิษััทจ่ำงหักักัลบสินทรัิพย์ภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่และหนี�สินภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่ในกัาริแสดง
ริายกัาริในงบแสดงฐานะกัาริเงินแทนกัาริแสดงแยกัจำากักััน 

4.16 กัำาไริต่อหุ้น

  กัำาไริต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน คำานวณโดยกัาริหาริกัำาไริสำาหรัิบปี็ด้วยจำำานวนหุ้นสามัญถัืวเฉลี�ยถ่ืวงนำ�าหนักัของ
หุ้นสามัญที�ถืือโดยบุคคลภูายนอกัที�ออกัในริะหว่างปี็

4.17 กัาริวัดมูลค่ายุติธุริริม 

  นโยบายกัาริบัญชีั่และกัาริเปิ็ดเผยข้อมูลของกัลุ่มบริิษััทหลายข้อกัำาหนดให้มีกัาริวัดมูลค่ายุติธุริริมทั�งสินทรัิพย์
ทางกัาริเงินและไม่ใช่ั่ทางกัาริเงิน

  เมื�อวัดมูลค่ายุติธุริริมของสินทริัพย์หรืิอหนี�สิน กัลุ่มบริิษััทได้ใช้ั่ข้อมูลที�สามาริถืสังเกัตได้ให้มากัที�สุดเท่าที�จำะ
ทำาไดมู้ลคา่ยติุธุริริมเหลา่นี�ถูืกัจัำดป็ริะเภูทในแตล่ะลำาดับชัั่�นของมลูคา่ยติุธุริริมตามขอ้มลูที�ใช้ั่ในกัาริป็ริะเมนิมลูคา่ ดังนี� 

• ข้อมูลริะดับ 1  เป็็นริาคาเสนอซืี�อขาย (ไม่ต้องป็รัิบป็รุิง) ในตลาดที�มีสภูาพคล่องสำาหรัิบสินทรัิพย์หรืิอ
หนี�สินอย่างเดียวกััน

• ข้อมูลริะดับ 2  เป็็นข้อมูลอื�นที�สังเกัตได้โดยตริง (เช่ั่น ริาคาขาย) หรืิอโดยอ้อม (เช่ั่น ได้มาจำากัริาคา) สำาหรัิบ

• ข้อมูลริะดับ 3 เป็็นข้อมูลสำาหรัิบสินทริัพย์หรืิอหนี�สินที�ไม่ได้มาจำากัข้อมูลที�สังเกัตได้ (ข้อมูลที�ไม่สามาริถื
สังเกัตได้)

  หากัข้อมูลที�นำามาใช้ั่ในกัาริวัดมูลค่ายุติธุริริมของสินทรัิพย์หรืิอหนี�สินถูืกัจัำดป็ริะเภูทลำาดับชัั่�นของมูลค่ายุติธุริริม
ที�แตกัต่างกััน กัาริวัดมูลค่ายุติธุริริมโดยริวมจำะถูืกัจัำดป็ริะเภูทในภูาพริวมในริะดับเดียวกัันตามลำาดับชัั่�นของมูลค่า
ยุติธุริริมของข้อมูลที�อยู่ในริะดับตำ�าสุดที�มีนัยสำาคัญสำาหรัิบกัาริวัดมูลค่ายุติธุริริมโดยริวม
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4.18 กัาริใช้ั่ดุลยพินิจำและป็ริะมาณกัาริทางบัญชีั่ที�สำาคัญ

  ในกัาริจัำดทำางบกัาริเงินตามมาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงิน ฝ่่ายบริิหาริจำำาเป็็นต้องใช้ั่ดุลยพินิจำและกัาริ
ป็ริะมาณกัาริในเรืิ�องที�มีความไมแ่นน่อนเสมอ กัาริใช้ั่ดุลยพนิิจำและกัาริป็ริะมาณกัาริดงักัลา่วนี�ส่งผลกัริะทบตอ่จำำานวน
เงินที�แสดงในงบกัาริเงินและต่อข้อมูลที�แสดงในหมายเหตุป็ริะกัอบงบกัาริเงิน ผลที�เกิัดข่�นจำริิงอาจำแตกัต่างไป็จำากั
จำำานวนที�ป็ริะมาณกัาริไว้ กัาริใช้ั่ดุลยพินิจำและกัาริป็ริะมาณกัาริที�สำาคัญมีดังนี�

ริายได้จำากัสัญญาก่ัอสร้ิาง

  กัลุ่มบริิษััทริบัรู้ิริายไดจ้ำากัสญัญากัอ่สริา้งตลอดชั่ว่งเวลาตามขั�นความสำาเร็ิจำของงาน ฝ่่ายบริิหาริไดใ้ช้ั่ดุลยพนิิจำ
ในกัาริวดัริะดับความกัา้วหน้าของงานเพื�อให้สะท้อนถ่ืงผลกัาริป็ฏิิบัติงานของกัจิำกัาริตามภูาริะที�ต้องป็ฏิิบัติให้เสร็ิจำสิ�น 
โดยอ้างอิงข้อมูลจำากัวิศวกัริหรืิอผู้ควบคุมโคริงกัาริและคำาน่งถ่ืงความเชีั่�ยวชั่าญและป็ริะสบกัาริณ์ในอดีต

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเคริดิตที�คาดว่าจำะเกิัดข่�น

  ในกัาริป็ริะมาณค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเคริดิตที�คาดว่าจำะเกัิดข่�นของลูกัหนี� ฝ่่ายบริิหาริจำำาเป็็นต้องใช้ั่ดุลยพินิจำ
ในกัาริป็ริะมาณกัาริผลขาดทุนที�คาดว่าจำะเกิัดข่�นจำากัลูกัหนี�แต่ละริาย โดยคำาน่งถ่ืงป็ริะสบกัาริณ์กัาริเก็ับเงินในอดีต 
อายุของหนี�ที�คงค้างและสภูาวะเศริษัฐกิัจำที�เป็็นอยู่ในขณะนั�น เป็็นต้น

ป็ริะมาณกัาริต้นทุนโคริงกัาริก่ัอสร้ิาง

  ฝ่่ายบริิหาริได้ใช้ั่ดุลยพินิจำในกัาริป็ริะมาณกัาริต้นทุนกัาริก่ัอสร้ิางของแต่ละโคริงกัาริจำากัริายละเอียดของแบบ
ก่ัอสริา้งและนำามาคำานวณจำำานวนและมลูค่าวัสดุก่ัอสริา้งที�ต้องใช้ั่ในโคริงกัาริดงักัลา่ว ริวมถ่ืงค่าแริง ค่าโสหุ้ย ที�ต้องใช้ั่
ในกัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิางจำนเสริจ็ำ ป็ริะกัอบกัับกัาริพจิำาริณาถ่ืงแนวโน้มของกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงริาคาวสัดุก่ัอสร้ิาง ค่าแริง 
และค่าใช้ั่จ่ำายอื�นๆ 

ป็ริะมาณกัาริหนี�สินจำากัโคริงกัาริก่ัอสร้ิาง

ป็ริะมาณกัาริหนี�สินสำาหรัิบกัาริเรีิยกัร้ิองกัาริรัิบป็ริะกัันผลงาน

  กัลุ่มบริิษััทรัิบรู้ิป็ริะมาณกัาริหนี�สินสำาหรัิบกัาริเรีิยกัร้ิองกัาริรัิบป็ริะกัันผลงานที�คาดว่าจำะเกิัดข่�นจำากัโคริงกัาริ
ก่ัอสร้ิางที�ได้เสร็ิจำสิ�นในริะหว่างปี็ โดยพิจำาริณาจำากัป็ริิมาณกัาริซ่ีอมแซีมที�คาดว่าจำะเกิัดข่�นในอนาคต ริายกัาริที�เกิัด
ข่�นจำริิงในอดีตและมูลค่าของสัญญาก่ัอสร้ิาง กัลุ่มบริิษััทคาดว่าริายจ่ำายเหล่านี�ส่วนใหญ่จำะเกิัดข่�นในริอบปี็บัญชีั่ถัืดไป็
และริายจ่ำายทั�งหมดจำะเกิัดข่�นภูายในสองปี็นับจำากัวันสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน 

ป็ริะมาณกัาริผลขาดทุนสำาหรัิบโคริงกัาริก่ัอสร้ิาง

  กัลุ่มบริิษััทรัิบรู้ิป็ริะมาณกัาริผลขาดทุนสำาหรัิบโคริงกัาริก่ัอสร้ิางที�กัลุ่มบริิษััทคาดว่าจำะมีต้นทุนเกิัดข่�นอีกั 
โดยพิจำาริณาจำากัความคืบหน้าของกัาริก่ัอสร้ิางและต้นทุนที�คาดว่าจำะเกิัดข่�นจำนจำบโคริงกัาริ

ป็ริะมาณกัาริค่าป็รัิบจำากัความล่าช้ั่าของโคริงกัาริ

  กัลุ่มบริิษััทรัิบรู้ิป็ริะมาณกัาริหนี�สินจำากัค่าป็รัิบจำากัความล่าช้ั่าสำาหรัิบโคริงกัาริที�ไม่สามาริถืส่งมอบงานให้เสร็ิจำ
ทันภูายในเวลาที�กัำาหนด โดยพิจำาริณาจำากัอัตริาค่าป็รัิบตามที�กัำาหนดไว้ในสัญญาและเป็็นจำำานวนที�กัลุ่มบริิษััทคาดว่า
จำะต้องจ่ำายในอนาคต

ค่าเผื�อกัาริด้อยค่าของเงินลงทุน

  กัลุ่มบริิษััทจำะตั�งค่าเผื�อกัาริด้อยค่าของเงินลงทุนเมื�อมูลค่ายุติธุริริมของเงินลงทุนได้ลดลงอย่างมีสาริะสำาคัญ
และเป็็นริะยะเวลานานหริอืเมื�อมข้ีอบง่ชีั่�ของกัาริดอ้ยคา่ กัาริที�จำะสริปุ็ว่าเงนิลงทนุดงักัลา่วไดล้ดลงอยา่งมสีาริะสำาคัญ
หรืิอเป็็นริะยะเวลานานหรืิอไม่นั�นจำำาเป็็นต้องใช้ั่ดุลยพินิจำของฝ่่ายบริิหาริ
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ค่าเสื�อมริาคาของที�ดิน อาคาริและอุป็กัริณ์ และสินทรัิพย์สิทธิุกัาริใช้ั่และค่าตัดจำำาหน่ายของสินทรัิพย์ไม่มีตัวตน

  ในกัาริคำานวณค่าเสื�อมริาคาของอาคาริและอุป็กัริณ์ตลอดจำนสินทรัิพย์สิทธิุกัาริใช้ั่ ฝ่่ายบริิหาริจำำาเป็็นต้องทำากัาริ
ป็ริะมาณอายุกัาริให้ป็ริะโยชั่น์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกัใช้ั่งานของอาคาริและอุป็กัริณ์ และต้องทบทวนอายุกัาริให้
ป็ริะโยชั่น์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากัมีกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงเกิัดข่�น

  นอกัจำากันี�ฝ่่ายบริิหาริจำำาเป็็นต้องสอบทานกัาริด้อยค่าของที�ดิน อาคาริและอุป็กัริณ์ สินทรัิพย์สิทธิุกัาริใช้ั่และ
สินทรัิพย์ไม่มีตัวตนในแต่ละช่ั่วงเวลาและบันท่กัขาดทุนจำากักัาริด้อยค่าหากัคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจำะได้รัิบคืนตำ�ากัว่า
มูลค่าตามบัญชีั่ของสินทรัิพย์นั�น ในกัารินี�ฝ่่ายบริิหาริจำำาเป็็นต้องใช้ั่ดุลยพินิจำที�เกีั�ยวข้องกัับกัาริคาดกัาริณ์ริายได้และ
ค่าใช้ั่จ่ำายในอนาคตซ่ี�งเกีั�ยวเนื�องกัับสินทรัิพย์นั�น

กัาริกัำาหนดอายุสัญญาเช่ั่าที�มีสิทธิุกัาริเลือกัในกัาริขยายอายุสัญญาเช่ั่าหรืิอยกัเลิกัสัญญาเช่ั่า 

  กัลุ่มบริิษััทกัำาหนดอายุสัญญาเช่ั่าตามริะยะเวลาที�บอกัเลิกัไม่ได้ของสัญญาเช่ั่า โดยริวมริะยะเวลาตามสิทธิุ
เลือกัในกัาริขยายอายุสัญญาเช่ั่า หากัมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จำะใช้ั่สิทธิุเลือกันั�น และริะยะเวลาตามสิทธิุ
เลือกัในกัาริยกัเลิกัสัญญาเช่ั่า หากัมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จำะไม่ใช้ั่สิทธิุเลือกันั�น ฝ่่ายบริิหาริจำำาเป็็นต้อง
ใช้ั่ดุลยพินิจำในกัาริป็ริะเมินว่ากัลุ่มบริิษััทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหริือไม่ที�จำะใช้ั่สิทธุิเลือกัในกัาริขยายอายุ
สัญญาเช่ั่าหรืิอที�จำะไม่ใช้ั่สิทธิุเลือกัในกัาริยกัเลิกัสัญญาเช่ั่า โดยพิจำาริณาข้อเท็จำจำริิงและสภูาพแวดล้อมที�เกีั�ยวข้อง
ทั�งหมดที�ทำาใหเ้กัดิสิ�งจำงูใจำในทางเศริษัฐกัจิำสำาหริบักัลุ่มบริิษััทในกัาริใช้ั่สิทธุเิลอืกันั�น ภูายหลงัจำากัวนัที�สัญญาเช่ั่ามผีล 
กัลุ่มบริิษััทจำะป็ริะเมินอายุสัญญาเช่ั่าใหม่หากัมีเหตุกัาริณ์หรืิอสถืานกัาริณ์ที�มีนัยสำาคัญซ่ี�งอยู่ภูายใต้กัาริควบคุมและ
ส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จำะใช้ั่สิทธิุเลือกั

สินทรัิพย์ภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่  

  กัลุ่มบริิษััทจำะรัิบรู้ิสินทรัิพย์ภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่สำาหรัิบผลแตกัต่างชัั่�วคริาวที�ใช้ั่หักัภูาษีัและขาด ทุนทาง
ภูาษีัที�ไม่ได้ใช้ั่เมื�อมีความเป็็นไป็ได้ค่อนข้างแน่ว่าจำะมีกัำาไริทางภูาษีัในอนาคตเพียงพอที�จำะใช้ั่ป็ริะโยชั่น์จำากัผล
แตกัต่างชัั่�วคริาวและขาดทุนนั�น ในกัารินี�ฝ่่ายบริิหาริจำำาเป็็นต้องป็ริะมาณกัาริว่าควริรัิบรู้ิจำำานวนสินทรัิพย์ภูาษีัเงินได้
ริอกัาริตัดบัญชีั่เป็็นจำำานวนเท่าใด โดยพิจำาริณาถ่ืงจำำานวนกัำาไริทางภูาษีัที�คาดว่าจำะเกิัดในอนาคตในแต่ละช่ั่วงเวลา

ผลป็ริะโยชั่น์หลังออกัจำากังานของพนักังานตามโคริงกัาริผลป็ริะโยชั่น์และผลป็ริะโยชั่น์ริะยะยาวอื�นของพนักังาน 

  หนี�สินตามโคริงกัาริผลป็ริะโยชั่น์หลังออกัจำากังานของพนักังาน และตามโคริงกัาริผลป็ริะโยชั่น์ริะยะยาวอื�น
ของพนักังานป็ริะมาณข่�นตามหลักัคณิตศาสตร์ิป็ริะกัันภัูย ซ่ี�งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ  ในกัาริป็ริะมาณกัารินั�น 
เช่ั่น อัตริาคิดลด อัตริากัาริข่�นเงินเดือนในอนาคต อัตริามริณะ อัตริากัาริเป็ลี�ยนแป็ลงในจำำานวนพนักังาน และริาคา
ทองคำา เป็็นต้น

คดีฟ้องร้ิอง 

  หนี�สินที�อาจำจำะเกิัดข่�นจำากักัาริถูืกัฟ้องร้ิองเรีิยกัค่าเสียหาย ซ่ี�งฝ่่ายบริิหาริได้ใช้ั่ดุลยพินิจำในกัาริป็ริะเมินผลของ
คดีที�ถูืกัฟ้องร้ิองแล้วและเชืั่�อมั�นว่าจำะชั่นะคดี อย่างไริก็ัตาม เพื�อความริอบคอบ ฝ่่ายบริิหาริได้ใช้ั่ดุลยพินิจำในกัาริ
ป็ริะมาณกัาริหนี�สิน ณ วันสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน 

อัตริาดอกัเบี�ยเงินกู้ัยืมส่วนเพิ�ม

  กัลุ่มบริิษััทไม่สามาริถืกัำาหนดอัตริาดอกัเบี�ยตามนัยของสัญญาเช่ั่า ดังนั�นจ่ำงใช้ั่อัตริาดอกัเบี�ยเงินกู้ัยืมส่วนเพิ�ม
ของกัลุ่มบริิษััทในกัาริคิดลดหนี�สินตามสัญญาเช่ั่า โดยอัตริาเงินกู้ัยืมส่วนเพิ�มเป็็นอัตริาดอกัเบี�ยที�กัลุ่มบริิษััทจำะต้อง
จ่ำายในกัาริกู้ัยืมเงินที�จำำาเป็็นเพื�อให้ได้มาซ่ี�งสินทรัิพย์ที�มีมูลค่าใกัล้เคียงกัับสินทรัิพย์สิทธิุกัาริใช้ั่ในสภูาพแวดล้อมทาง
เศริษัฐกิัจำที�คล้ายคล่ง โดยมีริะยะเวลากัาริกู้ัยืมและหลักัป็ริะกัันที�คล้ายคล่ง
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 ริา กัาริ ริกิัจำกัับกิัจำกัาริที� กีั� อ กััน

  ในริะหว่างปี็ กัลุ่มบริิษััทมีริายกัาริธุุริกิัจำที�สำาคัญกัับบุคคลหรืิอกิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน ริายกัาริธุุริกิัจำดังกัล่าวเป็็นไป็ตาม
เงื�อนไขทางกัาริค้าและเกัณฑ์์ตามที�ตกัลงกัันริะหว่างบริิษััท บริิษััทย่อยและบุคคลหรืิอกิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกัันเหล่านั�นซ่ี�งเป็็น
ไป็ตามป็กัติธุุริกิัจำโดยสามาริถืสรุิป็ได้ดังนี�

  ริายละเอียดความสัมพันธ์ุที�บริิษััทมีกัับบุคคลหรืิอกิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน สรุิป็ได้ดังนี�

ช่ื่�อกิจการิ ปริะเทศท่�จัดตัั้�ง/สัญชื่าติั้ ลัักษัณะควัามสัมพันธ์ุ

บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด ไทย บริิษััทย่อย

ทีอาร์ิซีี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท สาธุาริณรัิฐเมอริิเซีียส บริิษััทย่อย

บริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด ไทย บริิษััทย่อย ตั�งแต่วันที� 16 สิงหาคม 2564 
เป็ลี�ยนสถืานะเป็็นกิัจำกัาริร่ิวมค้า 
ที�บริิษััทถืือหุ้นร้ิอยละ 50

กิัจำกัาริร่ิวมค้า ไฮโดริเท็ค สหกัาริ ไทย บริิษััทย่อย

ทีอาร์ิซีี อินเตอร์ิเนชัั่�นแนล ลิมิเต็ท ฮ่องกัง บริิษััทย่อย

TRC Middle East LLC สาธุาริณรัิฐสุลต่านโอมาน บริิษััทย่อย

TRC Engineering LLC สาธุาริณรัิฐสุลต่านโอมาน บริิษััทย่อย

บริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี จำำากััด ไทย บริิษััทย่อย

บริิษััท มหัท จำำากััด ไทย บริิษััทย่อย

กิัจำกัาริร่ิวมค้า สหไฮโดริ พัทยา ไทย บริิษััทย่อย

บริิษััท อาเซีียนโป็แตซี ชัั่ยภููมิ จำำากััด (มหาชั่น) ไทย บริิษััทร่ิวม

กิัจำกัาริร่ิวมค้าซิีโนแป็ค - ทีอาร์ิซีี ไทย กิัจำกัาริร่ิวมค้า

บริิษััท เอสเอชั่ คริอสซิี�งส์ จำำากััด ไทย กิัจำกัาริร่ิวมค้า

บริิษััท แอท เอนเนอจีำ โซีลูชัั่�น จำำากััด ไทย กิัจำกัาริร่ิวมค้า

กิัจำกัาริร่ิวมค้า สหกัาริอันเดอร์ิกัริาวน์ ไทย กิัจำกัาริร่ิวมค้า
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  ริายกัาริที�สำาคัญกัับกิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกัันสำาหรัิบปี็สิ�นสุดวันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 สรุิป็ได้ดังนี� 

ลั�านบาท
นโยบายการิกำาหุ้นดริาคางบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

2564 2563 2564 2563

ริายกัาริธุุริกิัจำกัับบริิษััทย่อย
 (ตัดออกัจำากังบกัาริเงินริวมแล้ว)

 ต้นทุนกัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิาง - - 3 4 ต้นทุนบวกักัำาไริส่วนเพิ�ม

 ดอกัเบี�ยจ่ำาย - - 26 23 อัตริาริ้อยละ 2.5 - 6.25 ต่อป็ี

 ขายทรัิพย์สิน - - - 8 เกัณฑ์์ที�ตกัลงริ่วมกััน

 ริายได้อื�น - - 14 20 ต้นทุนบวกักัำาไริส่วนเพิ�ม

ริายกัาริธุุริกิัจำกัับกิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน

 ริายได้อื�น 2 8 - 5 ต้นทุนบวกักัำาไริส่วนเพิ�ม

  ยอดคงเหลือที�สำาคัญกัับกิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน ณ วันที� วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 โดยมีริายละเอียดดังนี�

พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 31 ธุันวัาคม ณ วัันท่� 31 ธุันวัาคม 

2564 2563 2564 2563

ลูกัหนี�กัาริค้าและลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น
 - กิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน

 บริิษััทย่อย - - 486,158 410,417

 บริิษััทร่ิวม 383,420 383,420 383,420 383,420

 กิัจำกัาริร่ิวมค้า 22,572 18,361 8,471 7,961

ริวม 405,992 401,781 878,049 801,798

หักั ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเคริดิตที�คาดว่าจำะเกิัดข่�น (383,420) (383,420) (803,786) (734,347)

ริวมลูกัหนี�กัาริค้าและลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น 
 - กิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน - สุทธิุ 22,572 18,361 74,263 67,451

ลูกัหนี�เงินป็ริะกัันผลงานตามสัญญาก่ัอสร้ิาง
  - กิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน

 บริิษััทร่ิวม 7,854 7,854 7,854 7,854

 กิัจำกัาริร่ิวมค้า - 42,626 - 42,626

ริวม 7,854 50,480 7,854 50,480

หักั ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเคริดิตที�คาดว่าจำะเกิัดข่�น (7,854) (7,854) (7,854) (7,854)

ริวมลูกัหนี�เงินป็ริะกัันผลงานตามสัญญาก่ัอสร้ิาง
 - กิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน - สุทธิุ - 42,626 - 42,626
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พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม

2564 2563 2564 2563

เงินจ่ำายล่วงหน้าแก่ัผู้รัิบเหมาช่ั่วงตามสัญญาก่ัอสร้ิาง 
 - กิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน

 กิัจำกัาริร่ิวมค้า 33,294 47,666 - -

ริวม 33,294 47,666 - -

เงินให้กู้ัยืมริะยะสั�นแก่ักิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน

 บริิษััทย่อย - - 64,784 64,309

 กิัจำกัาริร่ิวมค้า 21,200 - - -

ริวม 21,200 - 64,784 64,309

หักั ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเคริดิตที�คาดว่าจำะเกิัดข่�น - - (64,784) (64,259)

ริวมเงินให้กู้ัยืมริะยะสั�นแก่ักิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน - สุทธิุ 21,200 - - 50

เงินให้กู้ัยืมริะยะยาวแก่ักิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน

 บริิษััทย่อย - - 1,306,517 1,306,517

ริวม - - 1,306,517 1,306,517

หักั ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเคริดิตที�คาดว่าจำะเกิัดข่�น - - (1,306,517) (1,306,517)

ริวมเงินให้กู้ัยืมริะยะยาวแก่ักิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน - สุทธิุ - - - -

เจ้ำาหนี�กัาริค้าและเจ้ำาหนี�หมุนเวียนอื�น
 - กิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน 

 บริิษััทย่อย - - 22,255 9,594

 กิัจำกัาริร่ิวมค้า 11,092 7,996 - -

ริวม 11,092 7,996 22,255 9,594

เงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากักิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน

 บริิษััทย่อย - - 693,000 642,000

ริวม - - 693,000 642,000
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ริายกัาริเคลื�อนไหวของเงนิใหกู้้ัยืมและเงนิกู้ัยมืริะยะสั�นที�เกีั�ยวขอ้งสำาหรัิบปี็สิ�นสุดวันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี�

เงินใหุ้�ก้�ย่ม ลัักษัณะ
ควัามสัมพันธ์ุ

พันบาท

งบการิเงินริวัม

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 31

ธัุนวัาคม 2563

เพิ�มข้�น ลัดลัง ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 31

ธัุนวัาคม 2564

เงินให้กู้ัยืมริะยะสั�น

กิัจำกัาริร่ิวมค้า สหกัาริอันเดอร์ิกัริาวน์ กิัจำกัาริร่ิวมค้า - 9,200 - 9,200

บริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด กิัจำกัาริร่ิวมค้า - 12,000 - 12,000

ริวม - 21,200 - 21,200

หักั: ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเคริดิตที�คาดว่าจำะเกิัดข่�น - - - -

เงินให้กู้ัยืมริะยะสั�น - สุทธิุ - 21,200 - 21,200

เงินใหุ้�ก้�ย่ม ลัักษัณะ
ควัามสัมพันธ์ุ

พันบาท

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 31

ธัุนวัาคม 2563

เพิ�มข้�น ลัดลัง การิปรัิบปรุิง
อัตั้ริาแลัก
เปล่ั�ยน

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 31

ธัุนวัาคม 2564

เงินให้กู้ัยืมริะยะสั�น

ทีอาริ์ซีี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท บริิษััทย่อย 3,615 329 - 42 3,986

TRC Engineering LLC บริิษััทย่อย 56,704 154 - - 56,858

TRC Middle East LLC บริิษััทย่อย 3,940 - - - 3,940

บริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี จำำากััด บริิษััทย่อย 50 850 (900) - -

ริวม 64,309 1,333 (900) 42 64,784

หักั : ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเคริดิตที�
คาดว่าจำะเกัิดข่�น (64,259) (483) - (42) (64,784)

เงินให้กัู้ยืมริะยะสั�น - สุทธุิ 50 850 (900) - -

เงินให้กู้ัยืมริะยะยาว

ทีอาริ์ซีี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท บริิษััทย่อย 1,260,508 - - - 1,260,508

ทีอาริ์ซีี อินเตอริ์เนชั่ั�นแนล

 ลิมิเต็ท บริิษััทย่อย 46,009 - - - 46,009

ริวม 1,306,517 - - - 1,306,517

หักั : ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเคริดิตที�คาดว่าจำะเกัิดข่�น (1,306,517) - - - (1,306,517)

เงินให้กัู้ยืมริะยะยาว - สุทธุิ - - - - -



159แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
(แบบ 56-1 One Report)

  เงินให้กู้ัยืมแก่ักิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกัันคิดดอกัเบี�ยในอัตริาร้ิอยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี็  มีกัำาหนดชั่ำาริะคืนเมื�อทวงถืามและ
ไม่มีหลักัทรัิพย์คำ�าป็ริะกััน

  เงินให้กู้ัยืมแก่ัทีอาร์ิซีี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท และทีอาร์ิซีี อินเตอร์ิเนชัั่�นแนล ลิมิเต็ท มีวัตถุืป็ริะสงค์เพื�อลงทุนในหุ้น
สามัญของบริิษััท อาเซีียนโป็แตชั่ชัั่ยภููมิ จำำากััด (มหาชั่น) ตามที�กัล่าวไว้ในหมายเหตุ 15 โดยเป็็นกัาริลงทุนในริะยะยาว 
ดังนั�นบริิษััทจ่ำงจัำดป็ริะเภูทเงินให้กู้ัยืมดังกัล่าวเป็็นเงินให้กู้ัยืมริะยะยาวแก่ักิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกัันในงบกัาริเงินเฉพาะกิัจำกัาริ

เงินก้�ย่มริะยะสั�น ลัักษัณะ
ควัาม

สัมพันธ์ุ

พันบาท

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ยอดคงเหุ้ล่ัอ
ณ วัันท่� 31
ธัุนวัาคม 

2563

เพิ�มข้�น ลัดลัง ยอดคงเหุ้ล่ัอ
ณ วัันท่� 31
ธัุนวัาคม 

2564

บริิษััท สหกัาริวิศกัริ จำำากััด บริิษััทย่อย 642,000 211,000 (160,000) 693,000

กิัจำกัาริร่ิวมค้า สหไฮโดริ พัทยา บริิษััทย่อย - 68,000 (68,000) -

ริวม 642,000 279,000 (228,000) 693,000

  เงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากักิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกัันคิดดอกัเบี�ยในอัตริาร้ิอยละ 2.5 - 6.25 ต่อปี็ (31 ธัุนวาคม 2563 :  ร้ิอยละ 
2.5 - 6.25 ต่อปี็) และมีกัำาหนดชั่ำาริะคืนเมื�อทวงถืาม และไม่มีหลักัทรัิพย์คำ�าป็ริะกััน

ภูาริะคำ�าป็ริะกัันกัับกิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน

  บริิษััทมีภูาริะจำากักัาริคำ�าป็ริะกัันให้กัับกิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกัันตามที�กัล่าวไว้ในหมายเหตุ 33.4 และ 33.5

ค่าตอบแทนผู้บริิหาริ

  ค่าตอบแทนผู้บริิหารินี�เป็็นผลป็ริะโยชั่น์ที�จ่ำายให้แก่ัผู้บริิหาริของบริิษััท ป็ริะกัอบด้วยค่าตอบแทนที�เป็็นตัวเงินได้แก่ั 
เงินเดือนและผลป็ริะโยชั่น์ที�เกีั�ยวข้อง ริวมไป็ถ่ืงผลป็ริะโยชั่น์ตอบแทนในริูป็อื�น ทั�งนี�ผู้บริิหาริของบริิษััทหมายถ่ืงบุคคลที�
กัำาหนดตามกัฎหมายว่าด้วยหลักัทรัิพย์และตลาดหลักัทรัิพย์

  ค่าตอบแทนผู้บริิหาริสำาหรัิบปี็สิ�นสุดวันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 สรุิป็ได้ดังนี� 

ลั�านบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

สำาหุ้รัิบปีสิ�นสุด วัันท่� 31 
ธัุนวัาคม

สำาหุ้รัิบปีสิ�นสุด วัันท่� 31 
ธัุนวัาคม

2564 2563 2564 2563

ผู้บริิหาริ

 ค่าตอบแทนผู้บริิหาริ

  ผลป็ริะโยชั่น์ริะยะสั�น 22 26 15 16

  ผลป็ริะโยชั่น์หลังออกัจำากังาน 1 3 1 1

   ริวม 23 29 16 17
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 ินสด ริา กัาริ ที บ ทา ินสด 

  เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสด ป็ริะกัอบด้วย

พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม

2564 2563 2564 2563

เงินสดในมือ 1,620 1,611 453 437

เงินฝ่ากัธุนาคาริป็ริะเภูทออมทรัิพย์และกัริะแสริายวัน 51,322 88,174 29,236 1,811

ริวม 52,942 89,785 29,689 2,248

  เงินฝ่ากัออมทรัิพย์มีอัตริาดอกัเบี�ยลอยตัวตามอัตริาที�ธุนาคาริกัำาหนด 

 กัหนีกัาริคา กัหนีหมน นอ�น

  ลูกัหนี�กัาริค้าและลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น ป็ริะกัอบด้วย

พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม

2564 2563 2564 2563

ลูกัหนี�กัาริค้า - กิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน

อายุหนี�คงค้างนับจำากัวันที�ถ่ืงกัำาหนดชั่ำาริะ

ยังไม่ถ่ืงกัำาหนดชั่ำาริะ - - - -

ค้างชั่ำาริะ

 ไม่เกิัน 3 เดือน - - - -

 3 - 6 เดือน - - - -

 6 - 12 เดือน - - - -

 มากักัว่า 12 เดือน 383,420 383,420 383,420 383,420

ริวมลูกัหนี�กัาริค้า - กิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน 383,420 383,420 383,420 383,420

หักั : ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเคริดิตที�คาดว่าจำะเกิัดข่�น (383,420) (383,420) (383,420) (383,420)

ริวมลูกัหนี�กัาริค้า - กิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน - สุทธิุ - - - -
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พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม

2564 2563 2564 2563

ลูกัหนี�กัาริค้า - กิัจำกัาริที�ไม่เกีั�ยวข้องกััน

อายุหนี�คงค้างนับจำากัวันที�ถ่ืงกัำาหนดชั่ำาริะ

ยังไม่ถ่ืงกัำาหนดชั่ำาริะ 222,400 241,509 112,141 53,797

ค้างชั่ำาริะ

 ไม่เกิัน 3 เดือน 82,854 16,033 23,686 14,707

 3 - 6 เดือน 214 2,159 214 -

 6 - 12 เดือน - 2,925 - -

 มากักัว่า 12 เดือน 12,972 11,726 - -

ริวมลูกัหนี�กัาริค้า - กิัจำกัาริที�ไม่เกีั�ยวข้องกััน 318,440 274,352 136,041 68,504

หักั : ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเคริดิตที�คาดว่าจำะเกิัดข่�น (11,928) (11,966) - -

ผลต่างจำากักัาริแป็ลงค่างบกัาริเงิน (1,044) 269 - -

ริวมลูกัหนี�กัาริค้า - กิัจำกัาริที�ไม่เกีั�ยวข้องกััน - สุทธิุ 305,468 262,655 136,041 68,504

ริวมลูกัหนี�กัาริค้า - สุทธิุ 305,468 262,655 136,041 68,504

ลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น

เงินทดริองแก่ักิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน 22,187 18,361 76,280 69,468

ดอกัเบี�ยค้างรัิบจำากักิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน 385 - 418,349 348,910

อื�นๆ 80,564 2,282 27,408 2,055

ริวมลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น 103,136 20,643 522,037 420,433

หักั : ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเคริดิตที�คาดว่าจำะเกิัดข่�น - - (420,366) (350,927)

ริวมลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น - สุทธิุ 103,136 20,643 101,671 69,506

ริวมลูกัหนี�กัาริค้าและลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น - สุทธิุ 408,604 283,298 237,712 138,010

  กัลุ่มบริิษััทได้โอนสิทธิุเรีิยกัร้ิองในกัาริรัิบเงินจำากัลูกัหนี�กัาริค้าเพื�อเป็็นหลักัป็ริะกัันวงเงินสินเชืั่�อที�ได้รัิบจำากัธุนาคาริ 
ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 ยอดคงเหลือของลูกัหนี�กัาริค้าข้างต้นได้ริวมยอดลูกัหนี�กัาริค้าซ่ี�งใช้ั่เป็็นหลักัป็ริะกัันวงเงิน
สินเชืั่�อเป็็นจำำานวนป็ริะมาณ 268 ล้านบาท (เฉพาะของบริิษััท: 99 ล้านบาท)   (31 ธัุนวาคม 2563 : 243 ล้านบาท เฉพาะ
ของบริิษััท : 52 ล้านบาท)
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 สินทรัิ ์ที� กิัดจำากัสั า หนีสินที� กิัดจำากัสั า

8.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา

พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 31 ธุันวัาคม ณ วัันท่� 31 ธุันวัาคม

2564 2563
(ปริับปริุงใหุ้ม่)

2564 2563
(ปริับปริุงใหุ้ม่)

สินทรัิพย์ที�เกิัดจำากัสัญญา

 ริายได้ที�ยังไม่ได้เรีิยกัชั่ำาริะ 2,042,845 1,428,565 675,299 505,449

 ลูกัหนี�เงินป็ริะกัันผลงานตามสัญญาก่ัอสร้ิาง 250,567 279,024 78,326 133,051

 หักั: ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเคริดิตที�คาดว่าจำะเกิัดข่�น (7,854) (7,854) (7,854) (7,854)

 ริวมสินทรัิพย์ที�เกิัดจำากัสัญญา 2,285,558 1,699,735 745,771 630,646

หนี�สินที�เกิัดจำากัสัญญา

  ริายได้ค่าก่ัอสร้ิางรัิบล่วงหน้า 54,289 10,055 54,289 10,055

  เงินรัิบล่วงหน้าจำากัลูกัค้าตามสัญญาก่ัอสร้ิาง 856,704 913,864 163,583 261,310

 ริวมหนี�สินที�เกิัดจำากัสัญญา 910,993 923,919 217,872 271,365

8.2 ริายได้ที�ยังไม่ได้เรีิยกัชั่ำาริะ

  ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 กัลุ่มบริิษััทมียอดคงเหลือของริายได้ที�ยังไม่ได้เรีิยกัชั่ำาริะ โดยคาดว่าจำะ
เรีิยกัชั่ำาริะภูายในหน่�งปี็จำำานวน 1,960 ล้านบาทและจำำานวน 1,428 ล้านบาท ตามลำาดับ (งบกัาริเงินเฉพาะกิัจำกัาริ: 
593 ล้านบาท และ 505 ล้านบาท ตามลำาดับ)

  ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 กัลุ่มบริิษััทและบริิษััทมียอดคงเหลือของริายได้ที�ยังไม่ได้เรีิยกัชั่ำาริะ โดยคาดว่าจำะ
เรีิยกัชั่ำาริะหลังจำากัหน่�งปี็ จำำานวน 82 ล้านบาท เนื�องจำากับริิษััทอยู่ริะหว่างฟ้องร้ิองคู่สัญญาจำากักัาริผิดเงื�อนไขสัญญา
จ้ำางทำาของตามริายละเอียดหมายเหตุข้อ 34 (คดีที� 4 ของบริิษััท)

8.3 ริายได้ที�รัิบรู้ิ ที�เกีั�ยวข้องกัับยอดคงเหลือตามสัญญา

  ในริะหว่างปี็ 2564 และ 2563 กัลุ่มบริิษััทรัิบรู้ิยอดยกัมาของหนี�สินที�เกิัดจำากัสัญญาเป็็นริายได้จำำานวน 381 ล้าน
บาทและจำำานวน 285 ล้านบาท ตามลำาดับ (งบกัาริเงินเฉพาะกิัจำกัาริ: 212 ล้านบาทและ 126 ล้านบาท ตามลำาดับ)

8.4 ริายได้ที�คาดว่าจำะรัิบรู้ิสำาหรัิบภูาริะที�ยังป็ฏิิบัติไม่เสร็ิจำสิ�น

  ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 กัลุ่มบริิษััทคาดว่าจำะมีริายได้ที�รัิบรู้ิในอนาคตสำาหรัิบภูาริะตามสัญญาที�
ทำากัับลูกัค้าที�ยังไม่ได้ป็ฏิิบัติหรืิอยังป็ฏิิบัติไม่เสร็ิจำสิ�นจำำานวน 6,861 ล้านบาทและจำำานวน 8,574 ล้านบาทตามลำาดับ 
(งบกัาริเงินเฉพาะกิัจำกัาริ: 1,065 ล้านบาทและ 1,607 ล้านบาทตามลำาดับ) ซ่ี�งกัลุ่มบริิษััทคาดว่าจำะป็ฏิิบัติภูาริะตาม
สัญญาดังกัล่าวเสร็ิจำสิ�นภูายใน 1-3 ปี็
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 สินคาค ห อ 

 สินค้าคงเหลือ ป็ริะกัอบด้วย

พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม

2564 2563 2564 2563

วัตถุืดิบและวัสดุก่ัอสร้ิาง 2,302 2,362 2,302 2,302

สินค้าคงเหลือ - 8 - -

ริวม 2,302 2,370 2,302 2,302

หักั ค่าเผื�อกัาริลดมูลค่าสินค้า (694) (694) (694) (694)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิุ 1,608 1,676 1,608 1,608

 าษีั ิน ด กัหักั  ที�จำา

 ภูาษีัเงินได้ถูืกัหักั ณ ที�จ่ำาย ป็ริะกัอบด้วย

พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม

2564 2563
(ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

2564 2563

ปี็ 2559 - 6,522 - -

ปี็ 2560 - 5,674 - -

ปี็ 2561 - 26,423 - 26,423

ปี็ 2562 566 72,510 - 57,712

ปี็ 2563 64 62,034 - 39,275

ปี็ 2564 68,480 - 44,804 -

69,110 173,163 44,804 123,410

 กัลุ่มบริิษััทแสดงภูาษีัเงินได้ถูืกัหักั ณ ที�จ่ำายเป็็นสินทรัิพย์ เนื�องจำากักัลุ่มบริิษััทมีสิทธิุขอคืนภูาษีัข้างต้น อย่างไริก็ัตาม 
มูลคา่ที�จำะไดรั้ิบคนืของภูาษัเีงนิไดดั้งกัลา่วข่�นอยู่กัับกัาริใช้ั่สิทธุขิอคนืภูาษัแีละผลกัาริตริวจำสอบภูาษัขีองกัลุ่มบริิษััทโดยหนว่ยงาน
ของรัิฐ
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 สินทรัิ ์ หนีสินทา กัาริ ิน

สินทรัิพย์และหนี�สินทางกัาริเงิน ป็ริะกัอบด้วย

พันบาท

งบการิเงินริวัม

ม้ลัค่ายุติั้ธุริริม
ผู่้านกำาไริ
ขาดทุน

ม้ลัค่ายุติั้ธุริริม
ผู่้านกำาไริขาดทุน

เบ็ดเสร็ิจอ่�น

ริาคาทุนตัั้ด
จำาหุ้น่าย

ริวัม

สินทรัิพย์ทางกัาริเงิน ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564

เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสด - - 52,942 52,942

ลูกัหนี�กัาริค้าและลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น - - 408,604 408,604

สินทรัิพย์ที�เกิัดจำากัสัญญา - - 2,285,558 2,285,558

เงินจ่ำายล่วงหน้าแก่ัผู้รัิบเหมาช่ั่วงตามสัญญาก่ัอสร้ิาง - - 380,783 380,783

เงินฝ่ากัสถืาบันกัาริเงินที�มีภูาริะคำ�าป็ริะกััน - - 31,960 31,960

- - 3,159,847 3,159,847

พันบาท

งบการิเงินริวัม

ริาคาทุนตัั้ดจำาหุ้น่าย ริวัม

หนี�สินทางกัาริเงิน ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564

เงินเบิกัเกิันบัญชีั่และเงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากัสถืาบันกัาริเงิน 796,617 796,617

เจ้ำาหนี�กัาริค้าและเจ้ำาหนี�หมุนเวียนอื�น 780,522 780,522

หนี�สินที�เกิัดจำากัสัญญา 910,993 910,993

เจ้ำาหนี�เงินป็ริะกัันผลงานตามสัญญาก่ัอสร้ิาง 229,606 229,606

หนี�สินตามสัญญาเช่ั่า 21,264 21,264

2,739,002 2,739,002
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พันบาท

งบการิเงินริวัม (ปริับปริุงใหุ้ม่)

ม้ลัค่ายุตั้ิธุริริม
ผู่้านกำาไริ
ขาดทุน

ม้ลัค่ายุตั้ิธุริริม
ผู้่านกำาไริขาดทุน

เบ็ดเสริ็จอ่�น

ริาคาทุนตั้ัด
จำาหุ้น่าย

ริวัม

สินทริัพย์ทางกัาริเงิน ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2563 

เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสด - - 89,785 89,785

ลูกัหนี�กัาริค้าและลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น - - 283,298 283,298

สินทรัิพย์ที�เกิัดจำากัสัญญา - - 1,699,735 1,699,735

เงินจ่ำายล่วงหน้าแก่ัผู้รัิบเหมาช่ั่วงตามสัญญาก่ัอสร้ิาง - - 498,303 498,303

เงินฝ่ากัสถืาบันกัาริเงินที�มีภูาริะคำ�าป็ริะกััน - - 32,198 32,198

- - 2,603,319 2,603,319

พันบาท

งบการิเงินริวัม (ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

ริาคาทุนตัั้ดจำาหุ้น่าย ริวัม

หนี�สินทางกัาริเงิน ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2563

เงินเบิกัเกิันบัญชีั่และเงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากัสถืาบันกัาริเงิน 709,460 709,460

เจ้ำาหนี�กัาริค้าและเจ้ำาหนี�หมุนเวียนอื�น 718,490 718,490

หนี�สินที�เกิัดจำากัสัญญา 923,919 923,919

เจ้ำาหนี�เงินป็ริะกัันผลงานตามสัญญาก่ัอสร้ิาง 158,959 158,959

หนี�สินตามสัญญาเช่ั่า 32,382 32,382

2,543,210 2,543,210
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พันบาท

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ม้ลัค่ายุติั้ธุริริม
ผู่้านกำาไริขาดทุน

เบ็ดเสร็ิจอ่�น

ริาคาทุนตัั้ด
จำาหุ้น่าย

ริวัม

สินทรัิพย์ทางกัาริเงิน ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564

เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสด - 29,689 29,689

ลูกัหนี�กัาริค้าและลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น - 237,712 237,712

สินทรัิพย์ที�เกิัดจำากัสัญญา - 745,771 745,771

เงินจ่ำายล่วงหน้าแก่ัผู้รัิบเหมาช่ั่วงตามสัญญาก่ัอสร้ิาง - 39,095 39,095

เงินฝ่ากัสถืาบันกัาริเงินที�มีภูาริะคำ�าป็ริะกััน - 29,110 29,110

- 1,081,377 1,081,377

พันบาท

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ริาคาทุนตัั้ดจำาหุ้น่าย ริวัม

หนี�สินทางกัาริเงิน ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564

เงินเบิกัเกิันบัญชีั่และเงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากัสถืาบันกัาริเงิน 373,158 373,158

เจ้ำาหนี�กัาริค้าและเจ้ำาหนี�หมุนเวียนอื�น 393,726 393,726

หนี�สินที�เกิัดจำากัสัญญา 217,872 217,872

เจ้ำาหนี�เงินป็ริะกัันผลงานตามสัญญาก่ัอสร้ิาง 27,813 27,813

เงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากักิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน 693,000 693,000

หนี�สินตามสัญญาเช่ั่า 14,112 14,112

1,719,681 1,719,681
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พันบาท

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ (ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

ม้ลัค่ายุติั้ธุริริม
ผู่้านกำาไริขาดทุน

เบ็ดเสร็ิจอ่�น

ริาคาทุนตัั้ด
จำาหุ้น่าย

ริวัม

สินทรัิพย์ทางกัาริเงิน ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2563 

เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสด - 2,248 2,248

ลูกัหนี�กัาริค้าและลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น - 138,010 138,010

สินทรัิพย์ที�เกิัดจำากัสัญญา - 630,646 630,646

เงินจ่ำายล่วงหน้าแก่ัผู้รัิบเหมาช่ั่วงตามสัญญาก่ัอสร้ิาง - 175,760 175,760

เงินฝ่ากัสถืาบันกัาริเงินที�มีภูาริะคำ�าป็ริะกััน - 29,350 29,350

- 976,014 976,014

พันบาท

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ (ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

ริาคาทุนตัั้ดจำาหุ้น่าย ริวัม

หนี�สินทางกัาริเงิน ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2563

เงินเบิกัเกิันบัญชีั่และเงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากัสถืาบันกัาริเงิน 414,660 414,660

เจ้ำาหนี�กัาริค้าและเจ้ำาหนี�หมุนเวียนอื�น 406,437 406,437

หนี�สินที�เกิัดจำากัสัญญา 271,365 271,365

เจ้ำาหนี�เงินป็ริะกัันผลงานตามสัญญาก่ัอสร้ิาง 9,588 9,588

เงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากักิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน 642,000 642,000

หนี�สินตามสัญญาเช่ั่า 17,213 17,213

1,761,263 1,761,263
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 สินทรัิ ์หมน นอ�น

สินทรัิพย์หมุนเวียนอื�น ป็ริะกัอบด้วย

พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม

2564 2563 2564 2563

ค่าใช้ั่จ่ำายจ่ำายล่วงหน้า 14,014 16,528 9,444 12,836

ลูกัหนี�กัริมสริริพากัริ 8,921 11,929 - -

สินทรัิพย์หมุนเวียนอื�น 900 16,101 - 1,490

ริวมสินทรัิพย์หมุนเวียนอื�น 23,835 44,558 9,444 14,326

  ิน ากั นาคาริที�มี าริ คำา ริ กััน

  ยอดคงเหลือนี� คือ เงินฝ่ากัออมทรัิพย์และเงินฝ่ากัป็ริะจำำาซ่ี�งกัลุ่มบริิษััทได้นำาไป็คำ�าป็ริะกัันหนังสือคำ�าป็ริะกัันที�ธุนาคาริ
ออกัใหใ้นนามของกัลุ่มบริิษััทตามที�กัล่าวไว้ในหมายเหต ุ33.4 ริวมถ่ืงเป็็นหลกััทริพัยค์ำ�าป็ริะกัันคดคีวามตามที�กัล่าวในหมายเหตุ
ข้อ 34 (คดีที� 3 ของบริิษััท) สำาหรัิบปี็ 2563
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170 บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น)

บริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด

ตามที�ป็ริะชุั่มวิสามัญผู้ถืือหุ้น ครัิ�งที� 2/2564 ได้มีมติอนุมัติเพิ�มทุนจำดทะเบียนของบริิษััทอีกัจำำานวน 49,000,000 บาท เป็็น
ทุนจำดทะเบียนใหม่จำำานวน 50,000,000 บาท โดยกัาริออกัหุ้นสามัญเพิ�มทุนจำำานวน 490,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท

บริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น) มีมติอนุมัติให้สละสิทธิุกัาริซืี�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนบางส่วนของ TRC-UT จำำานวน 
249,851 หุ้น หรืิอคิดเป็็นร้ิอยละ 49.97% ของจำำานวนหุ้นสามัญเพิ�มทุนทั�งหมดของ TRC-UT ให้แก่ับริิษััท แพลนเน็ต ยูทิลิตี� 
จำำากััด (“Planet UT”) ในฐานะผู้เข้าร่ิวมลงทุนใหม่ ในริาคาที�ตำ�ากัว่ามูลค่ายุติธุริริม ซ่ี�งมูลค่ายุติธุริริมโดยป็ริะมาณของหุ้นสามัญ
ของบริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด คำานวณโดยผู้ป็ริะเมินอิสริะ ณ วันที�ให้สิทธิุเท่ากัับ 48.68 บาทต่อหุ้น ซ่ี�งสูงกัว่าริาคาใช้ั่สิทธิุซืี�อ
หุ้นจำำานวน 23.68 บาทต่อหุ้นบริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด จ่ำงรัิบรู้ิค่าใช้ั่จ่ำายจำากักัาริจ่ำายโดยใช้ั่หุ้นเป็็นเกัณฑ์์ในกัำาไริขาดทุนพร้ิอม
กัับรัิบรู้ิส่วนเกิันทุนจำากักัาริจ่ำายโดยใช้ั่หุ้นเป็็นเกัณฑ์์ในส่วนของผู้ถืือหุ้นในจำำานวนเงิน 5.92 ล้านบาท

จำากักัาริทำาริายกัาริดังกัล่าว  มีผลทำาให้บริิษััทสูญเสียกัาริควบคุมที�เคยมีต่อบริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด  และ มีสถืานะ
เป็็นกิัจำกัาริร่ิวมค้าของบริิษััทตั�งแต่วันที� 16 สิงหาคม 2564 เป็็นต้นไป็ กัล่าวคือ บริิษััทเป็ลี�ยนสัดส่วนกัาริถืือหุ้นในบริิษััท ทีอาร์ิ
ซีี ยูทิลิตี� จำำากััด จำากัเดิมอัตริาร้ิอยละ 99.97 เป็็นอัตริาร้ิอยละ 50 ของจำำานวนหุ้นสามัญทั�งหมด ป็ริะกัอบกัับข้อตกัลงในสัญญา
ร่ิวมทุนคณะกัริริมกัาริบริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด คณะกัริริมกัาริของบริิษััท ต้องป็ริะกัอบด้วยกัริริมกัาริที�ได้มาจำากักัาริแต่งตั�ง
จำากัทั�ง 2 ฝ่่าย ในจำำานวนที�เท่ากััน  และ เงื�อนไขของมติที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริต้องได้รัิบคะแนนเสียงข้างมากัของกัริริมกัาริ
ทั�งหมด โดยอย่างน้อยจำะต้องได้รัิบคะแนนเสียงเห็นชั่อบจำากักัริริมกัาริทั�ง 2 ฝ่่าย  แต่อย่างน้อยฝ่่ายละ 1 คน จ่ำง บริิษััทบันท่กั
ผลแตกัต่างที�เกิัดข่�นจำากักัาริสูญเสียกัาริควบคุมบริิษััทย่อย ซ่ี�งแสดงเป็็นกัำาไริขาดทุนสำาหรัิบงวดในงบกัาริเงินริวม แสดงได้ดังนี�

บาท

มูลค่ายุติธุริริมของเงินลงทุนส่วนที�เหลือ (50%) 12,169,951.00

(หักั) สินทรัิพย์สุทธิุในบริิษััทย่อยที�ตัดออกั (8,204,731.47)

กัำาไริจำากักัาริสูญเสียกัาริควบคุมบริิษััทย่อย 3,965,219.53

บริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี จำำากััด

เมื�อวันที� 11 ธัุนวาคม 2562 ที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััทครัิ�งที� 10/2562 มีมติอนุมัติให้บริิษััทเข้าลงนามสัญญาร่ิวมทุน
กัับบริิษััท เอ็กัซ์ีเซ้ีนส์ อินฟอร์ิเมชัั่�น เซีอร์ิวิส จำำากััด เพื�อดำาเนินธุุริกิัจำให้บริิกัาริวิจัำยพัฒนาริะบบตริวจำสอบแก่ัหน่วยงานภูาครัิฐ 
รัิฐวิสาหกิัจำและภูาคเอกัชั่นในกัาริศ่กัษัาควบคุมผ่านริะบบ IOT โดยจำดทะเบียนเมื�อวันที� 9 มีนาคม 2563 ด้วยทุนจำดทะเบียน 
1 ล้านบาท โดยมีทุนชั่ำาริะ 0.25 ล้านบาท บริิษััทลงทุนเป็็นจำำานวน 0.13 ล้านบาท คิดเป็็นสัดส่วนผู้ถืือหุ้นร้ิอยละ 50

โดยตามข้อตกัลงในสัญญาร่ิวมทุนคณะกัริริมกัาริบริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี จำำากััด จำะป็ริะกัอบด้วยกัริริมกัาริจำำานวน 5 คน 
ซ่ี�งมาจำากักัาริแต่งตั�งจำากับริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น) 3 คน และบริิษััท เอ็กัซ์ีเซ้ีนส์ อินฟอร์ิเมชัั่�น เซีอร์ิวิส จำำากััด 
2 คน ซ่ี�งมติของที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริในเรืิ�องต่างๆต้องได้รัิบคะแนนเสียงข้างมากัของกัริริมกัาริทั�งหมด ซ่ี�งหมายถ่ืงบริิษััท 
ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น) จำะมีอำานาจำในกัาริควบคุมกัาริดำาเนินงานของบริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี จำำากััด ดังนั�นบริิษััท
จ่ำงพิจำาริณาเงินลงทุนในบริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี จำำากััดเป็็นบริิษััทย่อย
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เมื�อวันที� 14 สิงหาคม 2563 ที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััทครัิ�งที� 4/2563 มีมติอนุมัติให้บริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี จำำากััด 
ได้เข้าทำาสัญญาลงทุนร่ิวมกัับบริิษััทพันธุมิตริ 2 แห่ง จัำดตั�งบริิษััท มหัท จำำากััด เพื�อดำาเนินธุุริกิัจำด้านให้บริิกัาริวิจัำยพัฒนาริะบบ
ตริวจำสอบแก่ัหน่วยงานภูาครัิฐ รัิฐวิสาหกิัจำและภูาคเอกัชั่นในกัาริศ่กัษัาควบคุมผ่านริะบบ IOT ด้วยทุนจำดทะเบียน 1 ล้านบาท 
และชั่ำาริะค่าหุ้นเต็มจำำานวน  โดยบริิษััทย่อยลงทุนเป็็นจำำานวนเงินทั�งสิ�น 0.60 ล้านบาท คิดเป็็นสัดส่วนร้ิอยละ 60 ตามข้อตกัลง
ในสัญญาร่ิวมทุนคณะกัริริมกัาริบริิษััท มหัท จำำากััด ป็ริะกัอบด้วยกัริริมกัาริจำำานวน 3 คน ซ่ี�งมาจำากักัาริแต่งตั�งจำากับริิษััทย่อย 
2 คน และบริิษััทริ่วมทุน 1 คน โดยมติของที�ป็ริะชัุ่มคณะกัริริมกัาริในเรืิ�องต่างๆต้องได้รัิบคะแนนเสียงข้างมากัของกัริริมกัาริ
ทั�งหมด ซ่ี�งหมายถ่ืงบริิษััทย่อยจำะมีอำานาจำในกัาริควบคุมกัาริดำาเนินงานของบริิษััท มหัท จำำากััด จ่ำงพิจำาริณาเงินลงทุนในบริิษััท 
มหัท จำำากััดเป็็นบริิษััทย่อย 

ริะหว่างวันที� 14-18 มกัริาคม 2564 บริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี จำำากััด  ได้เรีิยกัเงินเพิ�มทุนจำากัผู้ถืือหุ้นจำำานวน 0.60 ล้านบาท  
ต่อมาเมื�อวันที� 22 ตุลาคม 2564  ที�ป็ริะชุั่มผู้ถืือหุ้นวิสามัญครัิ�งที� 1/2564 ของบริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี จำำากััด มีมติอนุมัติกัาริ
เพิ�มทุนหุ้นสามัญจำดทะเบียนอีกัจำำานวน 90,000 หุ้น จำำานวนเงิน 9,000,000 บาท จำากัหุ้นสามัญเดิม 10,000 หุ้น ทุนจำดทะเบียน 
1,000,000 บาท เป็็นทุนหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น จำำานวนเงิน 10 ล้านบาท  บริิษััทได้ลงทุนเพิ�มตามสัดส่วนเดิมเป็็นจำำานวนเงิน
ทั�งสิ�นปี็ 2564 จำำานวน 1,424,145 บาท

บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด

  เมื�อวันที� 29 เมษัายน 2563 บริิษััทย่อยได้เข้าทำาสัญญาร่ิวมค้ากัับบริิษััทพันธุมิตริ 2 แห่ง ในนามกิัจำกัาริร่ิวมค้า 
สหไฮโดริพัทยา เพื�อเข้าร่ิวมป็ริะกัวดริาคาและทำางานร่ิวมกัันในโคริงกัาริริะบบริะบายนำ�าถืนนเลียบทางริถืไฟฝั่�งตะวันออกั ริะยะที� 
1 ณ เขตเมืองพัทยา ภูายหลังจำากัที�กิัจำกัาริร่ิวมค้าฯ ได้เป็็นผู้ชั่นะกัาริป็ริะกัวดริาคา สมาชิั่กักิัจำกัาริร่ิวมค้าทั�งสามริายได้ลงนามใน
บันท่กัข้อตกัลงร่ิวมกััน มอบหมายให้บริิษััทย่อย (บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด) ซ่ี�งมีสัดส่วนกัาริลงทุนในกิัจำกัาริร่ิวมค้า ร้ิอยละ 50 
เป็็นผู้ริบัผดิชั่อบในกัาริดำาเนนิกัาริโคริงกัาริทั�งหมดและริบัผลกัาริดำาเนนิกัาริโคริงกัาริ (กัาริลงทนุ - กัำาไริ - ขาดทนุ) แตเ่พยีงผู้เดียว 
โดยพนัธุมิตริทั�งสองริายไม่ร่ิวมลงทุนเงินหมุนเวียนโคริงกัาริ ไม่รัิบส่วนแบ่งทั�งกัำาไริและขาดทุน ริวมถ่ืงไม่รัิบผิดชั่อบความเสียหาย
ใดๆ ที�อาจำจำะเกิัดข่�นจำากักัาริดำาเนินโคริงกัาริ ดังนั�น จ่ำงพิจำาริณาให้กิัจำกัาริร่ิวมค้า สหไฮโดริพัทยา เป็็นบริิษััทย่อย
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กิัจำกัาริร่ิวมค้าไฮโดริเท็ค สหกัาริ

บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด ซ่ี�งเป็็นบริิษััทย่อยของบริิษััท และบริิษััท ไฮโดริเท็ค จำำากััด (มหาชั่น) มีบันท่กัข้อตกัลงร่ิวมกััน
ให้บริิษััทย่อยเป็็นผู้รัิบผิดชั่อบในกัาริดำาเนินโคริงกัาริของกิัจำกัาริร่ิวมค้า ไฮโดริเท็ค สหกัาริ โดยบริิษััท ไฮโดริเท็ค จำำากััด (มหาชั่น) 
ไม่ขอรัิบส่วนแบ่งผลกัำาไริและขาดทุน และความเสียหายใด ๆ ที�เกิัดข่�นอันเกิัดจำากักัาริดำาเนินกัาริ ต่อมาเมื�อวันที� 31 ตุลาคม 
2562 ที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิหาริครัิ�งที� 2/2562 มีมติอนุมัติให้ดำาเนินกัาริเลิกับริิษััท ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 บริิษััทย่อย
ดังกัล่าวอยู่ริะหว่างดำาเนินกัาริชั่ำาริะบัญชีั่

TRC Middle East LLC และ TRC Engineering LLC

เมื�อวันที� 10 มีนาคม 2559 ที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััท ครัิ�งที� 3/2559 มีมติอนุมัติให้ดำาเนินกัาริปิ็ดบริิษััท TRC Middle 
East LLC และTRC Engineering LLC ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 บริิษััทย่อยดังกัล่าวอยู่ริะหว่างดำาเนินกัาริชั่ำาริะบัญชีั่เพื�อปิ็ดบริิษััท

กิัจำกัาริร่ิวมค้า สหไฮโดริพัทยา

เมื�อวันที� 29 เมษัายน 2563 บริิษััทย่อยได้เข้าทำาสัญญาร่ิวมค้ากัับบริิษััทพันธุมิตริ 2 แห่ง ในนามกิัจำกัาริร่ิวมค้า สหไฮโด
ริพัทยา เพื�อเข้าร่ิวมป็ริะกัวดริาคาและทำางานร่ิวมกัันในโคริงกัาริริะบบริะบายนำ�าถืนนเลียบทางริถืไฟฝั่�งตะวันออกั ริะยะที� 1 ณ 
เขตเมืองพัทยา ภูายหลังจำากัที�กิัจำกัาริร่ิวมค้าฯ ได้เป็็นผู้ชั่นะกัาริป็ริะกัวดริาคา สมาชิั่กักิัจำกัาริร่ิวมค้าทั�งสามริายได้ลงนามในบันท่กั
ข้อตกัลงร่ิวมกััน มอบหมายให้บริิษััทย่อย (บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด) ซ่ี�งมีสัดส่วนกัาริลงทุนในกิัจำกัาริร่ิวมค้า ร้ิอยละ 50 เป็็น
ผู้รัิบผิดชั่อบในกัาริดำาเนินกัาริโคริงกัาริทั�งหมดและรัิบผลกัาริดำาเนินกัาริโคริงกัาริ (กัาริลงทุน - กัำาไริ - ขาดทุน) แต่เพียงผู้เดียว 
โดยพนัธุมิตริทั�งสองริายไม่ร่ิวมลงทุนเงินหมุนเวียนโคริงกัาริ ไม่รัิบส่วนแบ่งทั�งกัำาไริและขาดทุน ริวมถ่ืงไม่รัิบผิดชั่อบความเสียหาย
ใดๆ ที�อาจำจำะเกิัดข่�นจำากักัาริดำาเนินโคริงกัาริ ดังนั�น จ่ำงพิจำาริณาให้กิัจำกัาริร่ิวมค้า สหไฮโดริพัทยา เป็็นบริิษััทย่อย

เมื�อวันที� 10 มีนาคม 2564 ได้รัิบเงินเพิ�มทุนจำากับริิษััทย่อยจำำานวน 0.2 ล้านบาท คิดเป็็นร้ิอยละ 100
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175แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
(แบบ 56-1 One Report)

บริิษััท อาเซีียนโป็แตชั่ชัั่ยภููมิ จำำากััด (มหาชั่น)

ตามข้อตกัลงกัาริขอป็ริะทานบัตริริะหว่างบริิษััทร่ิวมกัับกัริมอุตสาหกัริริมพื�นฐานและกัาริเหมืองแร่ิ กัริะทริวงอุตสาหกัริริมใน
เดือนมกัริาคม 2558 บริิษััทร่ิวมมีภูาริะผูกัพันในกัาริจ่ำายชั่ำาริะเงินผลป็ริะโยชั่น์พิเศษัฯ จำำานวน 8 งวด เป็็นจำำานวนเงินงวดละ 433 
ล้านบาท พร้ิอมดอกัเบี�ยในอัตริาร้ิอยละ 6.5 ต่อปี็ คิดเป็็นจำำานวนเงินทั�งหมด 569 ล้านบาท เริิ�มตั�งแต่ปี็ 2561 และมีข้อผูกัพัน
ในกัาริจ่ำายชั่ำาริะเงินกัองทุนต่างๆทุกัปี็ตลอดอายุป็ริะทานบัตริ ทั�งนี� บริิษััทร่ิวมได้รัิบหนังสือจำากัสำานักังานอุตสาหกัริริมจัำงหวัด
ชัั่ยภููมิเรีิยกัร้ิองให้ชั่ำาริะเงินผลป็ริะโยชั่น์พิเศษัฯงวดที� 1 จำำานวน 569 ล้านบาท พร้ิอมค่าป็รัิบในอัตริาร้ิอยละ 15 ต่อปี็ ภูายใน 
90 วันนับจำากัวันที�ได้รัิบหนังสือดังกัล่าว ซ่ี�งคริบกัำาหนดในเดือนสิงหาคม 2561 มิฉะนั�นอาจำถูืกัเพิกัถือนป็ริะทานบัตริ ตามนัย
มาตริา 128 แห่งพริะริาชั่บัญญัติแร่ิ พ.ศ. 2560

ในเดือนเมษัายน 2561 บริิษััทร่ิวมได้จัำดสริริและเรีิยกัชั่ำาริะค่าหุ้นสามัญเพิ�มทุนครัิ�งที� 1 จำำานวนไม่เกิัน 29 ล้านหุ้น โดย
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหกั้ับผู้ถืือหุ้นริายเดมิ ในริาคาหุ้นละ 68.43 บาท ริะยะเวลาจำองซืี�อและชั่ำาริะคา่หุ้นในเดอืนกัริกัฎาคม 
2561 ทั�งนี� เมื�อคริบกัำาหนดริะยะเวลาจำองซืี�อและชั่ำาริะค่าหุ้นเพิ�มทุนแล้ว ผลป็ริากัฏิว่าไม่มีผู้ถืือหุ้นริายใดชั่ำาริะค่าหุ้นเพิ�มทุน

บริิษััทร่ิวมดังกัล่าว ยังคงไม่สามาริถืจ่ำายชั่ำาริะเงินผลป็ริะโยชั่น์พิเศษัฯงวดที� 1 ตามข้อตกัลงกัาริจ่ำายผลป็ริะโยชั่น์พิเศษั
ดังกัล่าวได้ เนื�องจำากัอยู่ในริะหว่างกัาริดำาเนินกัาริหาแหล่งเงินทุนจำากัทั�งในส่วนกัาริเพิ�มทุนจำากัผู้ถืือหุ้น และ/หรืิอจำากักัาริขอ
วงเงินสินเชืั่�อจำากัธุนาคาริพาณิชั่ย์ ทั�งนี� ในเดือนพฤศจิำกัายน 2561 บริิษััทริ่วมได้รัิบแจ้ำงให้บริิษััทชั่ำาริะเงินผลป็ริะโยชั่น์พิเศษัฯ 
งวดที� 2 จำำานวน 569 ล้านบาท ภูายในวันที� 15 มกัริาคม 2562 หากัพ้นกัำาหนดเวลาชั่ำาริะเงิน บริิษััทร่ิวมจำะต้องชั่ำาริะค่าป็รัิบใน
อัตริาร้ิอยละ 15 ต่อปี็ ของจำำานวนเงินที�ต้องชั่ำาริะเงินผลป็ริะโยชั่น์พิเศษัเพื�อป็ริะโยชั่น์แก่ัรัิฐ ปั็จำจุำบันบริิษััทร่ิวมยังคงไม่สามาริถื
ป็ฎิบัติตามข้อตกัลงกัาริจ่ำายผลป็ริะโยชั่น์พิเศษัฯดังกัล่าวได้ 

ตามที�ป็ริะชุั่มสามัญผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำาปี็ 2562 ของบริิษััทร่ิวม ได้มีมติอนุมัติกัาริแก้ัไขเป็ลี�ยนแป็ลงริาคาเสนอขายหุ้นเพิ�มทุน
จำากัริาคาหุ้นละ  68.43 บาทเป็็นริาคาหุ้นละ 15.00 บาทต่อหุ้น และพิจำาริณาอนุมัติกัาริเรีิยกัชั่ำาริะค่าหุ้น โดยกัาริเสนอขายหุ้น
ให้กัับผู้ถืือหุ้นเดิมในอัตริา 4 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ ในริาคาเสนอขาย 15.00 บาทต่อหุ้น และริะยะเวลาจำองซืี�อและชั่ำาริะค่าหุ้น
ริะหว่างวันที� 27 - 31 พฤษัภูาคม และ 3 - 7 มิถุืนายน 2562 และได้ขยายริะยะเวลาจำองซืี�อเป็็นวันที� 4 มิถุืนายน ถ่ืงวันที� 5 
สิงหาคม 2562 เมื�อคริบกัำาหนดริะยะเวลาจำองซืี�อและชั่ำาริะคา่หุ้นเพิ�มทนุแลว้ ผลป็ริากัฎวา่มผู้ีถืือหุ้นมาชั่ำาริะคา่หุ้นเพิ�มทนุจำำานวน 
5 ริาย เป็็นจำำานวนเงิน 18.38 ล้านบาท แต่จำำานวนเงินที�ได้รัิบชั่ำาริะค่าหุ้นสามัญเพิ�มทุนจำากักัาริจัำดสริริหุ้นสามัญเพิ�มทุนในครัิ�งนี�
ไม่เป็็นไป็ตามแผนกัาริดำาเนินงานที�วางไว้ ทำาให้บริิษััทร่ิวมไม่สามาริถืดำาเนินกัาริตามแผนงานต่อได้ บริิษััทร่ิวมจ่ำงคืนเงินชั่ำาริะค่า
หุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ัผู้ถืือหุ้นเมื�อวันที� 9 กัันยายน 2562

ดังนั�น ที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิหาริครัิ�งที� 3/2562 วันที� 12 กุัมภูาพันธ์ุ 2562 มีมติอนุมัติให้บริิษััทไม่ดำาเนินกัาริใดๆ
เพิ�มเติมเกีั�ยวกัับกัาริลงทุนในบริิษััทร่ิวม ริวมถ่ืงไม่รัิบงานก่ัอสร้ิางใดๆ จำากับริิษััทร่ิวมจำนกัว่าจำะมีแหล่งเงินทุนที�น่าเชืั่�อถืือในกัาริ
พัฒนาโคริงกัาริ และอนุมัติให้บริิษััทย่อยของบริิษััท บันท่กัค่าเผื�อกัาริด้อยค่าของเงินลงทุนทั�งจำำานวน เป็็นมูลค่าริวมทั�งสิ�น 1,361 
ล้านบาท เนื�องจำากัสถืานกัาริณ์ของบริิษััทร่ิวมมีความไม่แน่นอนที�สำาคัญ อาทิเช่ั่น ภูาริะในกัาริชั่ำาริะเงินผลป็ริะโยชั่น์พิเศษัฯทั�ง 
2 งวด ซ่ี�งส่งผลให้เกิัดความเสี�ยงในกัาริถูืกัเพิกัถือนป็ริะทานบัตริ และยังมีความไม่แน่นอนในกัาริหาแหล่งเงินทุนเพิ�มเติมในกัาริ
พัฒนาโคริงกัาริเหมืองแร่ิโป็แตชั่ ทั�งในส่วนกัาริเพิ�มทุนที�ยังไม่มีความคืบหน้าในกัาริหาผู้ริ่วมทุนริายใหม่ทั�งจำากัภูาคริัฐและภูาค
เอกัชั่น และ/หรืิอกัาริได้รัิบสินเชืั่�อจำากัธุนาคาริพาณิชั่ย์  ทำาให้บริิษััทร่ิวมเกิัดปั็ญหาด้านเงินทุนหมุนเวียน ส่งผลให้เกิัดความ
ล่าช้ั่าของแผนพัฒนาโคริงกัาริของบริิษััทร่ิวม ริวมถ่ืงกัาริที�บริิษััทต้องรัิบรู้ิผลขาดทุนของบริิษััทร่ิวมด้วยวิธีุส่วนได้เสียเข้ามาในผล
ป็ริะกัอบกัาริริวมเป็็นจำำานวนมากัต่อเนื�องกัันมาหลายปี็ และจำะต้องรัิบรู้ิมากัข่�นในอนาคตจำากักัาริบันท่กัค่าป็รัิบจำากักัาริที�บริิษััท
ร่ิวมไม่สามาริถืชั่ำาริะเงินผลป็ริะโยชั่น์พิเศษัฯที�ต้องชั่ำาริะทุกัๆป็ี ถ่ืงแม้ว่าฝ่่ายบริิหาริของบริิษััทจำะได้บันท่กัสำาริองเผื�อขาดทุนไว้
เต็มจำำานวนสำาหรัิบสินทรัิพย์ที�เกีั�ยวข้องกัับโคริงกัาริเหมืองแร่ิโป็แตชั่ของบริิษััทร่ิวมแล้ว บริิษััทยังคงมีหน้าที�และความรัิบผิดชั่อบ
ในกัาริดำาเนินกัาริอย่างดีที�สุดเพื�อให้ได้คืนมาซ่ี�งมูลค่าของสินทรัิพย์เหล่านั�นมากัที�สุดเท่าที�จำะเป็็นไป็ได้ และในอนาคตถ้ืาได้รัิบคืน
มาซ่ี�งมูลค่าของสินทรัิพย์เหล่านั�น บริิษััทก็ัจำะสามาริถืกัลับริายกัาริสำาริองเผื�อขาดทุนที�เกิันความจำำาเป็็น และรัิบรู้ิกัำาไริในอนาคต
เพื�อชั่ดเชั่ยขาดทุนจำากัสำาริองดังกัล่าวได้
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ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 บริิษััทร่ิวมยังคงไม่สามาริถืจ่ำายชั่ำาริะผลป็ริะโยชั่น์พิเศษัฯ งวดที� 1 ถ่ืงงวดที� 5 จำำานวน 2,843 
ล้านบาท ริวมถ่ืงค่าป็รัิบในอัตริาร้ิอยละ 15 ต่อปี็ เนื�องจำากับริิษััทร่ิวมอยู่ริะหว่างดำาเนินกัาริในกัาริจัำดหาแหล่งเงินทุนเพิ�มเติมทั�ง
ในส่วนของกัาริเรีิยกัเงินเพิ�มทุนจำากัผู้ถืือเดิมของบริิษััทร่ิวมและสริริหาผู้ลงทุนใหม่ที�มีศักัยภูาพและบริิษััทร่ิวมได้ริะงับโคริงกัาริ
ก่ัอสร้ิางเหมืองชัั่�วคริาว

15.2 ส่วนแบ่งกัำาไริ (ขาดทุน)

 ในริะหว่างป็ี สิ�นสุดวันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทหยุดริับรู้ิส่วนแบ่งขาดทุนจำากักัาริลงทุนในบริิษััท 
อาเซีียนโป็แตชั่ชัั่ยภููม ิจำำากััด (มหาชั่น) ในงบกัาริเงินริวม เนื�องจำากัส่วนแบ่งขาดทุนในบริิษััท อาเซีียนโป็แตชั่ชัั่ยภููม ิจำำากััด (มหาชั่น) 
นั�นมีมูลค่าเท่ากัับหรืิอเกิันมูลค่าส่วนได้เสียของบริิษััท อาเซีียนโป็แตชั่ชัั่ยภููมิ จำำากััด (มหาชั่น) นั�นแล้ว และบริิษััทไม่ได้คำ�าป็ริะกััน
ภูาริะหนี�ของบริิษััทร่ิวมดังกัล่าวแต่อย่างใด

15.3 ข้อมูลทางกัาริเงินของบริิษััทร่ิวมที�มีสาริะสำาคัญ

 บริิษััท อาเซีียนโป็แตชั่ชัั่ยภููมิ จำำากััด (มหาชั่น)
  สรุิป็ริายกัาริฐานะทางกัาริเงิน ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563

ลั�านบาท

2564 2563

สินทรัิพย์หมุนเวียน 5 5

สินทรัิพย์ไม่หมุนเวียน 6,818 6,832

หนี�สินหมุนเวียน (4,540) (3,585)

หนี�สินไม่หมุนเวียน (2,051) (2,537)

 สินทรัิพย์ - สุทธิุ 232 715

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้ิอยละ) 25.13 25.13

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิัจำกัาริในสินทรัิพย์ - สุทธิุ 58 180

กัาริตัดริายกัาริริะหว่างกััน - -

ค่าความนิยม 847 847

ริวม 905 1,027

หักั: ค่าเผื�อกัาริด้อยค่าของเงินลงทุน (1,213) (1,213)

มูลค่าตามบัญชีั่ของส่วนได้เสียของกิัจำกัาริในบริิษััทร่ิวม (308) (186)

  สรุิป็ริายกัาริกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจำ สำาหรัิบปี็สิ�นสุดวันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563

ลั�านบาท

2564 2563

ริายได้ 3 2

กัำาไริ (ขาดทุน) (483) (434)

กัำาไริ (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ิจำอื�น - -

กัำาไริ (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ิจำริวม (483) (434)
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บริิษััท เอสเอชั่ คริอสซิี�งส์ จำำากััด

เมื�อวันที� 7 สิงหาคม 2560 ที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััทย่อยมีมติอนุมัติให้บริิษััทย่อยเข้าร่ิวมจัำดตั�งบริิษััท เอสเอชั่ คริอส
ซิี�งส์ จำำากััด โดยมีทุนจำดทะเบียน 40 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตริาไว้หุ้นละ 100 บาท) เพื�อรัิบเหมาก่ัอสร้ิาง
วางท่อร้ิอยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานดันท่อลอดและงานขุดเจำาะอุโมงค์ ในสัดส่วนร้ิอยละ 51 เป็็นจำำานวน 203,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท บริิษััทย่อยและพันธุมิตริผู้ร่ิวมลงทุน ควบคุมร่ิวมในกัาริงานและตัดสินใจำด้านนโยบายทางกัาริเงิน บริิษััทย่อยจ่ำงบันท่กั
เป็็นเงินลงทุนในกัาริร่ิวมค้าและรัิบรู้ิริายกัาริตามวิธีุส่วนได้เสีย

บริิษััท แอท เอนเนอจีำ โซีลูชัั่�น จำำากััด

เมื�อวันที� 14 สิงหาคม 2562 ที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริบริิษััทครัิ�งที� 8/2562 มีมติอนุมัติให้บริิษััทเข้าลงนามสัญญาร่ิวมทุน
กัับบริิษััท เอเชีั่ย กัรีิน เอนเนอจีำ จำำากััด (มหาชั่น) และบริิษััท แอพไพลแอ๊นซ์ี เทคโนโลยี ซัีพพลายส์ จำำากััด เพื�อดำาเนินธุุริกิัจำผลิต
และจำำาหน่ายพลังงาน คิดเป็็นสัดส่วนถืือหุ้นร้ิอยละ 45, 45, 10 ตามลำาดับ โดยจำดทะเบียนเมื�อวันที� 14 สิงหาคม 2562 ด้วย
ทุนจำดทะเบียน 1 ล้านบาท บริิษััทลงทุนเป็็นจำำานวน 449,900 บาท ต่อมาบริิษััท แอพไพลแอ๊นซ์ี เทคโนโลยี ซัีพพลายส์ จำำากััด 
ป็ริะสงค์จำะขายหุ้นลงทุนทั�งหมดให้กัับผู้ร่ิวมลงทุนเดิม คือบริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น) และบริิษััท เอเชีั่ย กัรีิน 
เอนเนอจีำ จำำากััด (มหาชั่น) และเมื�อวันที� 27 พฤศจิำกัายน 2562 บริิษััท แอท เอนเนอจีำ โซีลูชัั่�น จำำากััด เพิ�มทุนจำดทะเบียนจำากั 
1 ล้านบาทเป็็น 200 ล้านบาท โดยเมื�อวันที� 14 มกัริาคม 2563 บริิษััท แอท เอนเนอจีำ โซีลูชัั่�น จำำากััด ได้มีกัาริเรีิยกัชั่ำาริะเพิ�มทุน
ในส่วนที�เหลือทั�งหมด ทำาให้บริิษััทมีเงินลงทุนในบริิษััท แอท เอนเนอจีำ โซีลูชัั่�น จำำากััด เป็็นจำำานวน 99,999 หุ้น มูลค่า 99,999,900 
บาท คิดเป็็นสัดส่วนถืือหุ้นร้ิอยละ 50 

โดยตามข้อตกัลงในสัญญาร่ิวมทุนคณะกัริริมกัาริบริิษััท แอท เอนเนอจีำ โซีลูชัั่�น จำำากััด ป็ริะกัอบด้วยกัริริมกัาริจำำานวน 4 คน 
ซ่ี�งมาจำากักัาริแต่งตั�งจำากับริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น) จำำานวน 2 คน จำากับริิษััท เอเชีั่ย กัรีิน เอนเนอจีำ จำำากััด 
(มหาชั่น) จำำานวน 2 คน โดยมติที�ป็ริะชุั่มคณะกัริริมกัาริต้องได้รัิบคะแนนเสียงข้างมากัของกัริริมกัาริทั�งหมด โดยอย่างน้อยจำะต้อง
ได้รัิบคะแนนเสียงเห็นชั่อบจำากักัริริมกัาริกัลุ่มบริิษััท ทีอาร์ิซีี คอนสตรัิคชัั่�น จำำากััด (มหาชั่น) และกัริริมกัาริกัลุ่มบริิษััท เอเชีั่ย กัรีิน 
เอนเนอจีำ จำำากััด (มหาชั่น) อย่างน้อยฝ่่ายละ 1 คน ดังนั�นบริิษััทจ่ำงพิจำาริณาเงินลงทุนในบริิษััท แอท เอนเนอจีำ โซีลูชัั่�น จำำากััด 
เป็็นเงินลงทุนในกัาริร่ิวมค้า

กิัจำกัาริร่ิวมค้า สหกัาริอันเดอร์ิกัริาวน์

เมื�อวันที� 20 เมษัายน 2563 บริิษััทย่อยได้เข้าทำาสัญญากัาริร่ิวมค้ากัับบริิษััทแห่งหน่�งในนามกิัจำกัาริร่ิวมค้า สหกัาริอันเดอร์ิ
กัริาวน์ เพื�อเข้าร่ิวมป็ริะกัวดริาคาและทำางานร่ิวมกัันในโคริงกัาริกัาริก่ัอสร้ิางบ่อพักั แล ะท่อร้ิอยสายไฟฟ้าใต้ดิน ภูายใต้สัดส่วน
กัาริลงทุนของบริิษััทย่อยร้ิอยละ 50 บริิษััทย่อยได้ใช้ั่วิธีุส่วนได้เสียในกัาริบันท่กับัญชีั่เงินลงทุนในกิัจำกัาริร่ิวมค้า สหกัาริอันเดอร์ิ
กัริาวน์ ในงบกัาริเงินริวมของบริิษััท

บริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด

บริิษััทได้มีกัาริโอนเป็ลี�ยนสถืานะเงินลงทุนในบริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด จำากับริิษััทย่อยเดิมที�เคยมีกัาริควบคุมมาเป็็น
กิัจำกัาริร่ิวมค้าตั�งแต่วันที� 16 สิงหาคม 2564 เป็็นต้นไป็ และในงบกัาริเงินริวม บริิษััทได้รัิบรู้ิเงินลงทุนที�เหลือในบริิษััทย่อยเดิมที�
เคยมีกัาริควบคุมในมูลค่ายุติธุริริมเริิ�มแริกั หุ้นละ 48.68 บาท เป็็นจำำานวนเงินริวม 12.17 ล้านบาท (ตามที�อธิุบายไว้ในหมายเหตุ
ป็ริะกัอบงบกัาริเงินข้อ 14)
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16.1 ส่วนแบ่งกัำาไริ (ขาดทุน)

  ในริะหว่างปี็ บริิษััทรัิบรู้ิส่วนแบ่งกัำาไริ (ขาดทุน) จำากักัาริลงทุนในกัาริร่ิวมค้าในงบกัาริเงินริวม ดังนี�

ช่ื่�อบริิษััท

พันบาท

ส่วันแบ่งกำาไริ (ขาดทุน)
จากเงินลังทุนในการิร่ิวัมค�า

ส่วันแบ่งกำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจอ่�น
จากเงินลังทุนในการิร่ิวัมค�า

สำาหุ้รัิบปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธัุนวัาคม

2564 2563 2564 2563

 บริิษััท เอสเอชั่ คริอสซิี�งส์ จำำากััด (37) (121) - -

 บริิษััท แอท เอนเนอจีำ โซีลูชัั่�น จำำากััด 4,999 (2,735) 574 -

 กิัจำกัาริร่ิวมค้า สหกัาริอันเดอร์ิกัริาวน์ 345 1 - -

บริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด (2,745) - - -

ริวม 2,562 (2,855) 574 -

  งบกัาริเงนิริวมสำาหรัิบปี็สิ�นสุดวันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทไม่ได้บันท่กัส่วนแบ่งกัำาไริ (ขาดทนุ) 
จำากัเงินลงทุนในกิัจำกัาริร่ิวมค้าซิีโนเป็ค-ทีอาร์ิซีี เนื�องจำากัผลกัริะทบของริายกัาริดังกัล่าว ไม่มีสาริะสำาคัญต่องบกัาริเงิน

16.2 ข้อมูลทางกัาริเงินโดยสรุิป็ของกัาริร่ิวมค้าที�มีสาริะสำาคัญ

  บริิษััท เอสเอชั่ คริอสซิี�งส์ จำำากััด
    สรุิป็ริายกัาริฐานะทางกัาริเงิน 

ลั�านบาท

2564 2563

เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสด 0 6

สินทริัพย์หมุนเวียนอื�น 173 150

สินทริัพย์ไม่หมุนเวียน 9 13

หนี�สินหมุนเวียน (136) (123)

 สินทริัพย์ - สุทธุิ 46 46

สัดส่วนเงินลงทุน (ริ้อยละ) 51 51

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกัิจำกัาริในสินทริัพย์ - สุทธุิ 24 24
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   สรุิป็ริายกัาริกัำาไริ (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ิจำ

ลั�านบาท

สำาหุ้ริับปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธุันวัาคม

2564 2563

ริายได้ 165 115

ค่าเสื�อมริาคาและค่าตัดจำำาหน่าย (2) (4)

ค่าใชั่้จำ่ายภูาษัีเงินได้ (0) (0)

กัำาไริ (ขาดทุน) (0) (0)

กัำาไริ (ขาดทุน) เบ็ดเสริ็จำอื�น - -

กัำาไริ (ขาดทุน) เบ็ดเสริ็จำริวม (0) (0)

  บริิษััท แอท เอนเนอจีำ โซีลูชัั่�น จำำากััด
   สรุิป็ริายกัาริฐานะทางกัาริเงิน 

ลั�านบาท

2564 2563

เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสด 45 26

สินทรัิพย์หมุนเวียนอื�น 14 154

สินทรัิพย์ไม่หมุนเวียน 330 18

หนี�สินหมุนเวียน (22) (3)

หนี�สินไม่หมุนเวียน (157) -

 สินทรัิพย์ - สุทธิุ 210 195

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้ิอยละ) 50 50

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิัจำกัาริในสินทรัิพย์ - สุทธิุ 105 98

   สรุิป็ริายกัาริกัำาไริ (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ิจำ

ลั�านบาท

สำาหุ้ริับปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธุันวัาคม

2564 2563

ริายได้ 52 5

ค่าเสื�อมริาคาและค่าตัดจำำาหน่าย 6 (0)

ค่าใชั่้จำ่ายภูาษัีเงินได้ (2) -

กัำาไริ (ขาดทุน) 14 (4)

กัำาไริ (ขาดทุน) เบ็ดเสริ็จำอื�น 1 -

กัำาไริ (ขาดทุน) เบ็ดเสริ็จำริวม 15 (4)
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 ที�ดิน อาคาริ อ กัริ ์

งบการิเงินริวัม  (พันบาท)

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 1

มกริาคม 2564

เพิ�มข้�น จำาหุ้น่าย/
ตัั้ดจำาหุ้น่าย

โอนเข�า/
(โอนออก)

ลัดลังจากการิ
ส้ญเส่ยการิ

ควับคุมในบริิษััทย่อย

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 31

ธัุนวัาคม 2564

ริาคาทุน 

 ที�ดิน 142,062 - - - - 142,062

 อาคาริ 343,414 111 - 52,011 (32) 395,504

 เครืิ�องมือและอุป็กัริณ์ 603,385 16,983 (2,923) 39,288 (24,179) 632,554

 เครืิ�องตกัแต่งและติดตั�งและเครืิ�องใช้ั่สำานักังาน 97,230 610 (7,609) - (426) 89,805

 ยานพาหนะ 87,409 161 (6,288) - - 81,282

 งานริะหว่างก่ัอสร้ิาง 75,127 47,778 - (91,299) - 31,606

   ริวมริาคาทุน 1,348,627 65,643 (16,820) - (24,637) 1,372,813

ค่าเส่�อมริาคาสะสม 

 อาคาริ (59,567) (18,440) - - 6 (78,001)

 เครืิ�องมือและอุป็กัริณ์ (495,804) (31,492) 2,089 - 14,329 (510,878)

 เครืิ�องตกัแต่งและติดตั�งและเครืิ�องใช้ั่สำานักังาน (90,035) (3,246) 7,565 - 352 (85,364)

 ยานพาหนะ (84,520) (1,196) 6,288 - - (79,428)

   ริวมค่าเสื�อมริาคาสะสม (729,926) (54,374) 15,942 - 14,687 (753,671)

หักั ค่าเผื�อกัาริด้อยค่า (344) - - - 344 -

ที�ดิน อาคาริและอุป็กัริณ์ - สุทธุิ 618,357 619,142

งบการิเงินริวัม  (พันบาท)

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 1

มกริาคม 2563

เพิ�มข้�น จำาหุ้น่าย/
ตัั้ดจำาหุ้น่าย

โอนเข�า/
(โอนออก)

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 31

ธัุนวัาคม 2563

ริาคาทุน  

 ที�ดิน 142,062 - - - 142,062

 อาคาริ 301,840 101 - 41,473 343,414

 เครืิ�องมือและอุป็กัริณ์ 596,054 27,269 (25,023) 5,085 603,385

 เครืิ�องตกัแต่งและติดตั�งและเครืิ�องใช้ั่สำานักังาน 98,523 1,221 (2,514) - 97,230

 ยานพาหนะ 88,402 - (993) - 87,409

 งานริะหว่างก่ัอสร้ิาง 34,359 77,686 - (36,918) 75,127

   ริวมริาคาทุน 1,261,240 106,277 (28,530) 9,640 1,348,627

ค่าเส่�อมริาคาสะสม 

 อาคาริ (46,714) (12,853) - - (59,567)

 เครืิ�องมือและอุป็กัริณ์ (450,417) (53,487) 13,835 (5,735) (495,804)

 เครืิ�องตกัแต่งและติดตั�งและเครืิ�องใช้ั่สำานักังาน (86,761) (5,781) 2,507 - (90,035)

 ยานพาหนะ (81,096) (4,315) 891 - (84,520)

   ริวมค่าเสื�อมริาคาสะสม (664,988) (76,436) 17,233 (5,735) (729,926)

หักั ค่าเผื�อกัาริด้อยค่า (344) - - - (344)

ที�ดิน อาคาริและอุป็กัริณ์ - สุทธุิ 595,908 618,357
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งบการิเงินเฉพาะกิจการิ  (พันบาท)

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 1

มกริาคม 2564

เพิ�มข้�น จำาหุ้น่าย/
ตัั้ดจำาหุ้น่าย

โอนเข�า/
(โอนออก)

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 31

ธัุนวัาคม 2564

ริาคาทุน 

 ที�ดิน 140,472 - - - 140,472

 อาคาริ 343,381 111 - 43,092 386,584

 เครืิ�องมือและอุป็กัริณ์ 405,337 15,310 (2,087) 39,288 457,848

 เครืิ�องตกัแต่งและติดตั�งและเครืิ�องใช้ั่สำานักังาน 86,130 423 (6,866) - 79,687

 ยานพาหนะ 70,164 143 (6,288) - 64,019

 งานริะหว่างก่ัอสร้ิาง 66,318 47,668 - (82,380) 31,606

   ริวมริาคาทุน 1,111,802 63,655 (15,241) - 1,160,216

ค่าเส่�อมริาคาสะสม 

 อาคาริ (59,561) (18,073) - - (77,634)

 เครืิ�องมือและอุป็กัริณ์ (327,079) (27,085) 2,001 - (352,163)

 เครืิ�องตกัแต่งและติดตั�งและเครืิ�องใช้ั่สำานักังาน (79,519) (3,026) 6,832 - (75,713)

 ยานพาหนะ (67,292) (1,189) 6,288 - (62,193)

   ริวมค่าเสื�อมริาคาสะสม (533,451) (49,373) 15,121 - (567,703)

ที�ดิน อาคาริและอุป็กัริณ์ - สุทธุิ 578,351 592,513

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ  (พันบาท)

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 1

มกริาคม 2563

เพิ�มข้�น จำาหุ้น่าย/
ตัั้ดจำาหุ้น่าย

โอนเข�า/
(โอนออก)

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 31

ธัุนวัาคม 2563

ริาคาทุน 

 ที�ดิน 140,472 - - - 140,472

 อาคาริ 301,807 101 - 41,473 343,381

 เครืิ�องมือและอุป็กัริณ์ 451,219 21,200 (72,167) 5,085 405,337

 เครืิ�องตกัแต่งและติดตั�งและเครืิ�องใช้ั่สำานักังาน 87,374 1,049 (2,293) - 86,130

 ยานพาหนะ 70,164 - - - 70,164

 งานริะหว่างก่ัอสร้ิาง 34,359 68,877 - (36,918) 66,318

   ริวมริาคาทุน 1,085,395 91,227 (74,460) 9,640 1,111,802

ค่าเส่�อมริาคาสะสม 

 อาคาริ (46,710) (12,851) - - (59,561)

 เครืิ�องมือและอุป็กัริณ์ (328,492) (46,215) 53,363 (5,735) (327,079)

 เครืิ�องตกัแต่งและติดตั�งและเครืิ�องใช้ั่สำานักังาน (76,294) (5,511) 2,286 - (79,519)

 ยานพาหนะ (63,209) (4,083) - - (67,292)

   ริวมค่าเสื�อมริาคาสะสม (514,705) (68,660) 55,649 (5,735) (533,451)

ที�ดิน อาคาริและอุป็กัริณ์ - สุทธุิ 570,690 578,351
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พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

สำาหุ้รัิบปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธัุนวัาคม สำาหุ้รัิบปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธัุนวัาคม

2564 2563 2564 2563

ค่าเสื�อมริาคาในงบกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจำ ริวมอยู่ใน

 ต้นทุนขายและต้นทุนกัาริให้บริิกัาริ 9,601 16,506 6,069 9,493

 ค่าใช้ั่จ่ำายในกัาริบริิหาริ 44,773 59,930 43,304 59,167

  ริวม 54,374 76,436 49,373 68,660

ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 กัลุ่มบริิษััทมีอุป็กัริณ์จำำานวนหน่�งซ่ี�งตัดค่าเสื�อมริาคาหมดแล้ว แต่ยังใช้ั่งานอยู่ มูลค่า
ตามบัญชีั่ก่ัอนหักัค่าเสื�อมริาคาสะสมของสินทรัิพย์ดังกัล่าวมีจำำานวนเงินป็ริะมาณ 560 ล้านบาท และ 517 ล้านบาท ตามลำาดับ 
(เฉพาะของบริิษััทจำำานวนเงินป็ริะมาณ 429 ล้านบาท และ 385 ล้านบาท ตามลำาดับ)

ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 กัลุ่มบริิษััทมียอดคงเหลือของเครืิ�องมือและยานพาหนะซ่ี�งได้มาภูายใต้สัญญาเช่ั่า
ทางกัาริเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิุตามบัญชีั่เป็็นจำำานวนป็ริะมาณ 2 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามลำาดับ (เฉพาะของบริิษััทจำำานวน
เงินป็ริะมาณ 2 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลำาดับ)

ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทได้นำาที�ดินและอาคาริซ่ี�งมีมูลค่าตามบัญชีั่จำำานวน 100 ล้านบาท ไป็จำดจำำานอง
ไว้กัับธุนาคาริเพื�อคำ�าป็ริะกัันวงเงินสินเชืั่�อที�กัลุ่มบริิษััทได้รัิบจำากัธุนาคาริ
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 สินทรัิ ์สิท กัาริ ชั่

18.1 สินทรัิพย์สิทธิุกัาริใช้ั่ ป็ริะกัอบด้วย

พันบาท

งบการิเงินริวัม

ณ วัันท่� 1
มกริาคม 2564

ริายการิในริะหุ้ว่ัางปี ณ วัันท่� 31 
ธัุนวัาคม 2564

เพิ�มข้�น เปล่ั�ยนแปลัง
เง่�อนไข/ตัั้ด
จำาหุ้น่าย

ลัดลังจากการิส้ญ
เส่ยการิควัมคุมใน

บริิษััทย่อย

ริาคาทุน 

ที�ดินและส่วนป็ริับป็ริุงที�ดิน 16,345 - (2,411) (4,114) 9,820

อาคาริและส่วนป็ริับป็ริุงอาคาริ 1,296 - - (486) 810

เคริื�องตกัแต่งติดตั�งและอุป็กัริณ์สำานักังาน 17,855 6,791 (3,886) - 20,760

ยานพาหนะ 5,848 3,340 - - 9,188

  ริวม 41,344 10,131 (6,297) (4,600) 40,578

หักั ค่าเสื�อมริาคาสะสม

ที�ดินและส่วนป็ริับป็ริุงที�ดิน (3,773) (6,062) 1,639 1,426 (6,770)

อาคาริและส่วนป็ริับป็ริุงอาคาริ (459) (80) - 202 (337)

เคริื�องตกัแต่งติดตั�งและอุป็กัริณ์สำานักังาน (5,258) (6,015) 1,397 - (9,876)

ยานพาหนะ (2,231) (2,899) - - (5,130)

  ริวม (11,721) (15,056) 3,036 1,628 (22,113)

สินทริัพย์สิทธุิกัาริใชั่้ - สุทธุิ 29,623 18,465

พันบาท

งบการิเงินริวัม

ณ วัันท่� 1
มกริาคม 2563

ริายการิในริะหุ้ว่ัางปี ณ วัันท่� 31
ธัุนวัาคม 2563

เพิ�มข้�น เปล่ั�ยนแปลัง
เง่�อนไข/ตัั้ดจำาหุ้น่าย

ริาคาทุน 

ที�ดินและส่วนป็ริับป็ริุงที�ดิน 4,840 11,505 - 16,345

อาคาริและส่วนป็ริับป็ริุงอาคาริ 462 834 - 1,296

เคริื�องตกัแต่งติดตั�งและอุป็กัริณ์สำานักังาน 11,383 6,472 - 17,855

ยานพาหนะ 3,407 2,441 - 5,848

  ริวม 20,092 21,252     - 41,344

หักั ค่าเสื�อมริาคาสะสม

ที�ดินและส่วนป็ริับป็ริุงที�ดิน - (3,773) - (3,773)

อาคาริและส่วนป็ริับป็ริุงอาคาริ - (459) - (459)

เคริื�องตกัแต่งติดตั�งและอุป็กัริณ์สำานักังาน - (5,258) - (5,258)

ยานพาหนะ - (2,231) - (2,231)

  ริวม - (11,721) - (11,721)

สินทริัพย์สิทธุิกัาริใชั่้ - สุทธุิ 20,092 29,623



185แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
(แบบ 56-1 One Report)

พันบาท

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 1 ริายการิในริะหุ้ว่ัางปี ณ วัันท่� 31 

มกริาคม 2564 เพิ�มข้�น เปล่ั�ยนแปลัง
เง่�อนไข/ตัั้ด
จำาหุ้น่าย

รัิบโอน
 (โอนออก)

ธัุนวัาคม 2564

ริาคาทุน 

ที�ดินและส่วนป็ริับป็ริุงที�ดิน 3,418 - (2,032) - 1,386

เคริื�องตกัแต่งติดตั�งและอุป็กัริณ์สำานักังาน 15,727 6,791 (2,753) - 19,765

ยานพาหนะ 2,088 1,775 - - 3,863

  ริวม 21,233 8,566 (4,785) - 25,014

หักั ค่าเสื�อมริาคาสะสม

ที�ดินและส่วนป็ริับป็ริุงที�ดิน (778) (1,308) 1,355 - (731)

เคริื�องตกัแต่งติดตั�งและอุป็กัริณ์สำานักังาน (4,755) (5,737) 1,068 - (9,424)

ยานพาหนะ (1,215) (1,180) - - (2,395)

  ริวม (6,748) (8,225) 2,423 - (12,550)

สินทริัพย์สิทธุิกัาริใชั่้ - สุทธุิ 14,485 12,464

พันบาท

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 1 ริายการิในริะหุ้ว่ัางปี ณ วัันท่� 31

มกริาคม 2563 เพิ�มข้�น เปล่ั�ยนแปลัง
เง่�อนไข/ตัั้ดจำาหุ้น่าย

ธัุนวัาคม 2563

ริาคาทุน 

ที�ดินและส่วนป็ริับป็ริุงที�ดิน - 3,418 - 3,418

เคริื�องตกัแต่งติดตั�งและอุป็กัริณ์สำานักังาน 10,193 5,534 - 15,727

ยานพาหนะ 2,082 6 - 2,088

  ริวม 12,275 8,958 - 21,233

หักั ค่าเสื�อมริาคาสะสม

ที�ดินและส่วนป็ริับป็ริุงที�ดิน - (778) - (778)

เคริื�องตกัแต่งติดตั�งและอุป็กัริณ์สำานักังาน - (4,755) - (4,755)

ยานพาหนะ - (1,215) - (1,215)

  ริวม - (6,748) - (6,748)

สินทริัพย์สิทธุิกัาริใชั่้ - สุทธุิ 12,275 14,485

  กัลุ่มบริิษััทเช่ั่าสินทรัิพย์หลายป็ริะเภูท ป็ริะกัอบด้วย ที�ดินและส่วนป็รัิบป็รุิงที�ดิน อายุสัญญาเช่ั่า  3 ป็ี อาคาริ
สำานักังาน อุป็กัริณ์และริถืยนต์ อายุสัญญาเช่ั่าเฉลี�ยเท่ากัับ 3 ปี็



186 บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น)

 สินทรัิ ์ มมีตั ตน

งบการิเงินริวัม (พันบาท)

ยอดคงเหุ้ลั่อ ณ 
วัันท่� 1 

มกริาคม 2564 

เพิ�มข้�น จำาหุ้น่าย/
ตั้ัดจำาหุ้น่าย

โอนเข�า/
(โอนออก)

ลัดลังจากการิส้ญ
เส่ยการิควับคุม
ในบริิษััทย่อย

ยอดคงเหุ้ลั่อ 
ณ วัันท่� 31 

ธุันวัาคม 2564

ริาคาทุน  

 ค่าลิขสิทธิุ�ซีอฟต์แวร์ิ 30,968 221 (7) - (64) 31,118

  ริวมริาคาทุน 30,968 221 (7) - (64) 31,118

ค่าตัั้ดจำาหุ้น่ายสะสม  

 ค่าลิขสิทธิุ�ซีอฟต์แวร์ิ (17,695) (2,268) - - 24 (19,939)

  ริวมค่าตัดจำำาหน่ายสะสม (17,695) (2,268) - - 24 (19,939)

สินทริัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธุิ 13,273 11,179

งบการิเงินริวัม (พันบาท)

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 1 

มกริาคม 2563

เพิ�มข้�น จำาหุ้น่าย/
ตัั้ดจำาหุ้น่าย

โอนเข�า/
(โอนออก)

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 31 

ธัุนวัาคม 2563

ริาคาทุน  

 ค่าลิขสิทธิุ�ซีอฟต์แวร์ิ 26,240 4,728 - - 30,968

  ริวมริาคาทุน 26,240 4,728 - - 30,968

ค่าตัั้ดจำาหุ้น่ายสะสม  

 ค่าลิขสิทธิุ�ซีอฟต์แวร์ิ (15,493) (2,202) - - (17,695)

  ริวมค่าตัดจำำาหน่ายสะสม (15,493) (2,202) - - (17,695)

สินทรัิพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิุ 10,747 13,273



187แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
(แบบ 56-1 One Report)

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ (พันบาท)

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 1 

มกริาคม 2564

เพิ�มข้�น จำาหุ้น่าย/
ตัั้ดจำาหุ้น่าย

โอนเข�า/
(โอนออก)

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 31 

ธัุนวัาคม 2564

ริาคาทุน  

 ค่าลิขสิทธิุ�ซีอฟต์แวร์ิ 30,390 153 - - 30,543

  ริวมริาคาทุน 30,390 153 - - 30,543

ค่าตัั้ดจำาหุ้น่ายสะสม  -

 ค่าลิขสิทธิุ�ซีอฟต์แวร์ิ (17,323) (2,207) - - (19,530)

  ริวมค่าตัดจำำาหน่ายสะสม (17,323) (2,207) - - (19,530)

สินทริัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธุิ 13,067 11,013

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ (พันบาท)

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 1 

มกริาคม2563

เพิ�มข้�น จำาหุ้น่าย/
ตัั้ดจำาหุ้น่าย

โอนเข�า/
(โอนออก)

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 31 

ธัุนวัาคม 2563

ริาคาทุน  

 ค่าลิขสิทธิุ�ซีอฟต์แวร์ิ 25,739 4,651 - - 30,390

  ริวมริาคาทุน 25,739 4,651 - - 30,390

ค่าตัั้ดจำาหุ้น่ายสะสม  

 ค่าลิขสิทธิุ�ซีอฟต์แวร์ิ (15,172) (2,151) - - (17,323)

  ริวมค่าตัดจำำาหน่ายสะสม (15,172) (2,151) - - (17,323)

สินทรัิพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิุ 10,567 13,067

พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

สำาหุ้รัิบปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธัุนวัาคม สำาหุ้รัิบปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธัุนวัาคม

2564 2563 2564 2563

ค่าตัดจำำาหน่ายในงบกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสริ็จำ ริวมอยู่ใน

 ต้นทุนขายและต้นทุนกัาริให้บริิกัาริ 23 7 10 6

 ค่าใชั่้จำ่ายในกัาริบริิหาริ 2,245 2,195 2,197 2,145

  ริวม 2,268 2,202 2,207 2,151



188 บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น)

 สินทรัิ ์ าษีั ิน ดริอกัาริตัดบั ชีั่ หนีสิน าษีั ิน ดริอกัาริ ตัดบั ชีั่

20.1  สินทรัิพย์ภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่และหนี�สินภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่ มีดังนี�

พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

2564  2563
(ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

 2564  2563
(ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

สินทริัพย์ภูาษัีเงินได้ริอกัาริตัดบัญชั่ี 27,591 42,763 19,394 14,598

หนี�สินภูาษัีเงินได้ริอกัาริตัดบัญชั่ี (287) (280) (333) (318)

27,304 42,483 19,061 14,280

  กัาริเป็ลี�ยนแป็ลงของสินทรัิพย์ภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่และหนี�สินภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่ สำาหรัิบปี็สิ�นสุด
วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 สรุิป็ได้ดังนี�

พันบาท

งบการิเงินริวัม

ยอดคงเหุ้ลั่อ 
ณ วัันท่� 31

ธุันวัาคม 2563
(ปริับปริุงใหุ้ม่)

ริายการิท่�ริับริ้�ใน ริายการิท่�ริับริ้�
ในกำาไริขาดทุน
เบ็ดเสริ็จอ่�น

ยอดคงเหุ้ลั่อ
ณ วัันท่� 31

ธุันวัาคม 2564กำาไริหุ้ริ่อขาดทุน

เพิ�มข้�น ใชื่�ปริะโยชื่น์/
กลัับริายการิ

สินทริัพย์ภูาษัีเงินได้ริอกัาริตัดบัญชั่ี

 ค่าเผื�อมูลค่าสินค้าลดลง 139 - - - 139

 ป็ริะมาณกัาริหนี�สินไม่หมุนเวียนสำาหรัิบ

  ผลป็ริะโยชั่น์พนักังาน 16,364 2,613 (1,218) (5,506) 12,253

 ป็ริะมาณกัาริหนี�สินอื�น 26,260 23,232 (34,293) - 15,199

   ริวม 42,763 25,845 (35,511) (5,506) 27,591

หนี�สินภูาษัีเงินได้ริอกัาริตัดบัญชั่ี

 สัญญาเชั่่า (280) (7) - - (287)

   ริวม (280) (7) - - (287)

 สุทธุิ 42,483 25,838 (35,511) (5,506) 27,304



189แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
(แบบ 56-1 One Report)

พันบาท

งบการิเงินริวัม (ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 31

ธัุนวัาคม 2562

ริายการิท่�รัิบร้ิ�ใน
กำาไริหุ้ร่ิอขาดทุน

ริายการิท่�รัิบร้ิ�
ในกำาไริขาดทุน
เบ็ดเสร็ิจอ่�น

ยอดคงเหุ้ล่ัอ
ณ วัันท่� 31

ธัุนวัาคม 2563
เพิ�มข้�น ใชื่�ปริะโยชื่น์/

กลัับริายการิ

สินทริัพย์ภูาษัีเงินได้ริอกัาริตัดบัญชั่ี

 ค่าเผื�อมูลค่าสินค้าลดลง 476 - (337) - 139

 ป็ริะมาณกัาริหนี�สินไม่หมุนเวียนสำาหริับ
  ผลป็ริะโยชั่น์พนักังาน 14,985 2,929 (1,550) - 16,364

 ป็ริะมาณกัาริหนี�สินอื�น 15,177 74,254 (63,171) - 26,260

   ริวม 30,638 77,183 (65,058) - 42,763

หนี�สินภูาษัีเงินได้ริอกัาริตัดบัญชั่ี

 สัญญาเชั่่า (1,666) 38 1,348 - (280)

   ริวม (1,666) 38 1,348 - (280)

 สุทธุิ 28,972 77,221 (63,710) - 42,483

พันบาท

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 31

ธัุนวัาคม 2563
(ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

ริายการิท่�รัิบร้ิ�ใน
กำาไริหุ้ร่ิอขาดทุน

ริายการิท่�รัิบร้ิ�
ในกำาไริขาดทุน
เบ็ดเสร็ิจอ่�น

ยอดคงเหุ้ล่ัอ
ณ วัันท่� 31

ธัุนวัาคม 2564
เพิ�มข้�น ใชื่�ปริะโยชื่น์/

กลัับริายการิ

สินทรัิพย์ภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่

 ค่าเผื�อมูลค่าสินค้าลดลง 139 - - - 139

 ป็ริะมาณกัาริหนี�สินไม่หมุนเวียนสำาหรัิบ    
        ผลป็ริะโยชั่น์พนักังาน 13,668 1,841 (367) (7,732) 7,410

 ป็ริะมาณกัาริหนี�สินอื�น 791 23,232 (12,178) - 11,845

  ริวม 14,598 25,073 (12,545) (7,732) 19,394

หนี�สินภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่

 สัญญาเช่ั่า (318) (15) - - (333)

  ริวม (318) (15) - - (333)

 สุทธิุ 14,280 25,058 (12,545) (7,732) 19,061



190 บริิษััท ทีอาริ์ซีี คอนสตริัคชั่ั�น จำำากััด (มหาชั่น)

พันบาท

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ (ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

ยอดคงเหุ้ล่ัอ 
ณ วัันท่� 31

ธัุนวัาคม 2562

ริายการิท่�รัิบร้ิ�ใน
กำาไริหุ้ร่ิอขาดทุน

ริายการิท่�รัิบร้ิ�
ในกำาไริขาดทุน
เบ็ดเสร็ิจอ่�น

ยอดคงเหุ้ล่ัอ
ณ วัันท่� 31

ธัุนวัาคม 2563
เพิ�มข้�น ใชื่�ปริะโยชื่น์/

กลัับริายการิ

สินทริัพย์ภูาษัีเงินได้ริอกัาริตัดบัญชั่ี

 ค่าเผื�อมูลค่าสินค้าลดลง 476 - (337) - 139

 ป็ริะมาณกัาริหนี�สินไม่หมุนเวียนสำาหริับ
  ผลป็ริะโยชั่น์พนักังาน 12,665 2,401 (1,398) - 13,668

 ป็ริะมาณกัาริหนี�สินอื�น 1,419 11,251 (11,879) - 791

   ริวม 14,560 13,652 (13,614) - 14,598

หนี�สินภูาษัีเงินได้ริอกัาริตัดบัญชั่ี

 สัญญาเชั่่า (1,193) - 875 - (318)

   ริวม (1,193) - 875 - (318)

 สุทธุิ 13,367 13,652 (12,739) - 14,280

 ิน บิกั กิันบั ชีั่ ินกั มริ สันจำากัส าบันกัาริ ิน

 เงินเบิกัเกิันบัญชีั่และเงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากัสถืาบันกัาริเงิน ป็ริะกัอบด้วย

อัตั้ริาดอกเบ่�ย
(ริ�อยลัะต่ั้อปี)

พันบาท

งบการิเงินริวัม
ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ
ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม

2564 2563 2564 2563

เงินเบิกัเกัินบัญชั่ีธุนาคาริ 6.00 - 6.03 6,256 - 1,184 -

เจำ้าหนี�ทริัสต์ริีซีีท 4.47
(2563 : 4.47 - 5.25)

4,474 20,405 4,474 20,405

ตั๋วสัญญาใชั่้เงิน 2.26 - 6.00
(2563 : 3.25 - 6.00)

785,887 689,055 367,500 394,255

   ริวม 796,617 709,460 373,158 414,660
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(แบบ 56-1 One Report)

 จำาหนีกัาริคา จำาหนีหมน ี นอ�น

 เจ้ำาหนี�กัาริค้าและเจ้ำาหนี�หมุนเวียนอื�น ป็ริะกัอบด้วย

พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 31 ธุันวัาคม ณ วัันท่� 31 ธุันวัาคม

2564 2563 2564 2563

เจำ้าหนี�กัาริค้า - กัิจำกัาริที�เกัี�ยวข้องกััน 11,092 7,996 - -

เจำ้าหนี�กัาริค้า - กัิจำกัาริที�ไม่เกัี�ยวข้องกััน 701,797 643,404 319,545 340,757

เงินทดริองจำากักัิจำกัาริที�เกัี�ยวข้องกััน - - 5,081 5,628

เจำ้าหนี�ค่าซีื�อสินทริัพย์ 7,482 17,093 7,378 14,835

ดอกัเบี�ยค้างจำ่าย - กัิจำกัาริที�เกัี�ยวข้องกััน - - 17,174 3,966

ค่าใชั่้จำ่ายค้างจำ่าย - กัิจำกัาริที�ไม่เกัี�ยวข้องกััน 60,151 49,997 44,548 41,251

ริวมเจำ้าหนี�กัาริค้าและเจำ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 780,522 718,490 393,726 406,437

 ริ มา กัาริหนีสินจำากั คริ กัาริกัอสริา

 ป็ริะมาณกัาริหนี�สินจำากัโคริงกัาริก่ัอสร้ิาง ป็ริะกัอบด้วย

พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

การิรัิบปริะกัน
ผู้ลังาน

ผู้ลัขาดทุน
โคริงการิ
ก่อสริ�าง

ริวัม การิรัิบปริะกัน
ผู้ลังาน

ผู้ลัขาดทุน
โคริงการิ
ก่อสริ�าง

ริวัม

ณ วันที� 1 มกัริาคม 2564 7,101 123,771 130,872 2,975 554 3,529

เพิ�มข่�นในริะหว่างป็ี - 116,158 116,158 - 116,158 116,158

ลดลงจำากัริายจำ่ายที�เกัิดข่�นจำริิง (751) (167,390) (168,141) (80) (57,486) (57,566)

โอนกัลับป็ริะมาณกัาริหนี�สิน (2,895) - (2,895) (2,895) - (2,895)

ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 3,455 72,539 75,994 - 59,226 59,226

พันบาท (ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

การิรัิบปริะกัน
ผู้ลังาน

ผู้ลัขาดทุน
โคริงการิ
ก่อสริ�าง

ริวัม การิรัิบปริะกัน
ผู้ลังาน

ผู้ลัขาดทุน
โคริงการิ
ก่อสริ�าง

ริวัม

ณ วันที� 1 มกัริาคม 2563 16,719 60,173 76,892 8,101 - 8,101

เพิ�มข่�นในริะหว่างป็ี 1,000 370,269 371,269 - 56,256 56,256

ลดลงจำากัริายจำ่ายที�เกัิดข่�นจำริิง (7,016) (306,671) (313,687) (2,468) (55,702) (58,170)

โอนกัลับป็ริะมาณกัาริหนี�สิน (3,602) - (3,602) (2,658) - (2,658)

ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2563 7,101 123,771 130,872 2,975 554 3,529
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  หนีสินตามสั า ชั่า

  มูลค่าตามบัญชีั่ของหนี�สินตามสัญญาเชั่่าและกัาริเคลื�อนไหวสำาหรัิบป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 
แสดงได้ดังนี�

พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

2564 2563 2564 2563

หนี�สินตามสัญญาเช่ั่าต้นปี็ 32,382 23,965 17,213 14,383

เพิ�มข่�น 10,131 21,252 8,566 8,958

เพิ�มข่�นจำากัดอกัเบี�ย 1,653 1,640 1,025 933

เงินจ่ำายชั่ำาริะ (17,932) (14,475) (10,238) (7,061)

ลดลงจำากักัาริยกัเลิกัสัญญา (3,343) - (2,454) -

ลดลงจำากักัาริสูญเสียกัาริควบคุมในบริิษััทย่อย (1,627) - - -

หนี�สินตามสัญญาเช่ั่าป็ลายปี็ 21,264 32,382 14,112 17,213

หักั ส่วนที�ถ่ืงกัำาหนดชั่ำาริะในหน่�งปี็ (13,052) (16,709) (7,349) (9,156)

หนี�สินตามสัญญาเช่ั่า - สุทธิุ 8,212 15,673 6,763 8,057

 ค่าใช้ั่จ่ำายเกีั�ยวกัับสัญญาเช่ั่าที�รัิบรู้ิในริายกัาริต่อไป็นี�ในส่วนของกัำาไริหรืิอขาดทุน

พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

สำาหุ้ริับปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธุันวัาคม สำาหุ้ริับปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธุันวัาคม

2564 2563 2564 2563

ค่าเสื�อมริาคาของสินทริัพย์สิทธุิกัาริใชั่้ 15,056 11,721 8,225 6,748

ดอกัเบี�ยจำ่ายจำากัหนี�สินตามสัญญาเชั่่า 1,653 1,640 1,025 933

ค่าใชั่้จำ่ายที�เกัี�ยวกัับสัญญาเชั่่าริะยะสั�น 7,038 9,745 5,029 7,889

ค่าใช้ั่จ่ำายที�เกัี�ยวกับัสญัญาเช่ั่าซี่�งสนิทริพัย์อ้างองิมมีลูค่าตำ�า 1,200 4,528 660 4,192

  ริวม 24,947 27,634 14,939 19,762

  กัลุ่มบริิษััทมีกัริะแสเงินสดจ่ำายทั�งหมดของสัญญาเช่ั่าจำำานวน 18 ล้านบาท  (เฉพาะกิัจำกัาริ: 10 ล้านบาท) และมีกัาริ
เพิ�มข่�นของสินทรัิพย์สิทธิุกัาริใช้ั่และหนี�สินตามสัญญาเช่ั่าที�ไม่ใช่ั่เงินสดจำำานวน 10 ล้านบาท (เฉพาะกิัจำกัาริ: 9 ล้านบาท)
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(แบบ 56-1 One Report)

 หนีสินหมน ี นอ�น

 หนี�สินหมุนเวียนอื�น ป็ริะกัอบด้วย

พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม

2564 2563 2564 2563

ภูาษีัขายที�ยังไม่ถ่ืงกัำาหนด - 104 7,631 -

ภูาษีัมูลค่าเพิ�มค้างจ่ำาย - 8,811 6,068 8,706

อื�น ๆ 7,769 6,936 2,317 2,365

ริวม 7,769 15,851 16,016 11,071

 ริ มา กัาริหนีสิน มหมน ี นสำาหรัิบ ริ ชั่น์ นักั าน

26.1 จำำานวนเงนิป็ริะมาณกัาริหนี�สินไมห่มุนเวียนสำาหรัิบผลป็ริะโยชั่นพ์นักังานซี่�งเป็็นเงนิชั่ดเชั่ยพนกัังานเมื�อออกัจำากังาน
แสดงได้ดังนี�

งบการิเงินริวัม (พันบาท)

2564 2563

ผู้ลัปริะโยชื่น์หุ้ลััง
ออกจากงาน

ผู้ลัปริะโยชื่น์
ริะยะยาวัอ่�น

ริวัม ผู้ลัปริะโยชื่น์หุ้ลััง
ออกจากงาน

ผู้ลัปริะโยชื่น์
ริะยะยาวัอ่�น

ริวัม

ป็ริะมาณกัาริหนี�สินไม่หมุนเวียนสำาหริับ
 ผลป็ริะโยชั่น์พนักังานต้นป็ี 74,166 7,941 82,107 68,776 6,346 75,122

กัำาไริจำากักัาริป็ริะมาณกัาริตาม
 หลักัคณิตศาสตร์ิ ป็ริะกัันภัูย (26,433) (1,099) (27,532) - - -

ต้นทุนบริิกัาริในป็ัจำจำุบันและดอกัเบี�ย 10,913 2,021 12,934 12,796 1,942 14,738

ป็ริะมาณกัาริหนี�สินไม่หมุนเวียนสำาหริับ
 ผลป็ริะโยชั่น์พนักังานที�จำ่ายจำริิง (5,683) (404) (6,087) (7,406) (347) (7,753)

ลดลงจำากักัาริสูญเสียกัาริควบคุมในบริิษััทย่อย (156) - (156) - - -

ป็ริะมาณกัาริหนี�สินไม่หมุนเวียนสำาหริับ
 ผลป็ริะโยชั่น์พนักังานป็ลายป็ี 52,807 8,459 61,266 74,166 7,941 82,107

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ (พันบาท)

2564 2563

ผู้ลัปริะโยชื่น์หุ้ลััง
ออกจากงาน

ผู้ลัปริะโยชื่น์
ริะยะยาวัอ่�น

ริวัม ผู้ลัปริะโยชื่น์หุ้ลััง
ออกจากงาน

ผู้ลัปริะโยชื่น์
ริะยะยาวัอ่�น

ริวัม

ป็ริะมาณกัาริหนี�สินไม่หมุนเวียนสำาหริับ
 ผลป็ริะโยชั่น์พนักังานต้นป็ี 61,551 6,787 68,338 57,842 5,485 63,327

กัำาไริจำากักัาริป็ริะมาณกัาริตาม
 หลักัคณิตศาสตริ์ ป็ริะกัันภูัย (35,923) (2,739) (38,662) - - -

ต้นทุนบริิกัาริในป็ัจำจำุบันและดอกัเบี�ย 7,938 1,267 9,205 10,430 1,573 12,003

ป็ริะมาณกัาริหนี�สินไม่หมุนเวียนสำาหริับ
 ผลป็ริะโยชั่น์พนักังานที�จำ่ายจำริิง (1,632) (200) (1,832) (6,721) (271) (6,992)

ป็ริะมาณกัาริหนี�สินไม่หมุนเวียนสำาหริับ
 ผลป็ริะโยชั่น์พนักังานป็ลายป็ี 31,934 5,115 37,049 61,551 6,787 68,338
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26.2 ค่าใช้ั่จ่ำายที�รัิบรู้ิในงบกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจำริวมสำาหรัิบปี็สิ�นสุดวันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 มีริายละเอียดดังนี�

งบกำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจ

พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

สำาหุ้รัิบปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธัุนวัาคม สำาหุ้รัิบปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธัุนวัาคม

2564 2563 2564 2563

รัิบร้ิ�ในกำาไริขาดทุน

ต้นทุนกัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิาง 6,053 6,488 4,400 5,282

ค่าใช้ั่จ่ำายในกัาริบริิหาริ 6,881 8,250 4,805 6,721

  ริวม 12,934 14,738 9,205 12,003

รัิบร้ิ�ในกำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจอ่�น

กัำาไริจำากักัาริป็ริะมาณกัาริตาม
 หลักัคณิตศาสตร์ิป็ริะกัันภัูย (22,025) - (30,929) -

  ริวม (9,091) 14,738 (21,724) 12,003

26.3 กัำาไริและขาดทุนจำากักัาริป็ริะมาณกัาริตามหลักัคณิตศาสตร์ิป็ริะกัันภัูยที�ริับรู้ิในงบกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสร็ิจำสำาหรัิบปี็
สิ�นสุดวันที� 31 ธัุนวาคม 2564 เกิัดข่�นจำากั

พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

รัิบร้ิ�ในกำาไริ (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ิจอ่�น

 สมมติฐานป็ริะชั่ากัริ 2,054 2,637

 สมมติฐานทางกัาริเงิน 8,247 5,481

 กัาริป็รัิบป็รุิงจำากัป็ริะสบกัาริณ์ 17,231 30,544

  ริวม 27,532 38,662

26.4 ข้อสมมติฐานหลักัในกัาริป็ริะมาณกัาริตามหลักักัาริคณิตศาสตร์ิป็ริะกัันภัูย

สำาหุ้รัิบปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธัุนวัาคม

ริ�อยลัะต่ั้อปี

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

2564 2563 2564 2563

อัตริาคิดลด (ริ้อยละต่อป็ี) 0.81 - 0.94 2.28 - 2.43 0.94 2.28

อัตริากัาริเพิ�มข่�นของเงินเดือน (ริ้อยละต่อป็ี) 1.00 5.00 1.00 5.00

อัตริากัาริหมุนเวียนพนักังาน (จำำาแนกัตามอายุ) (ริ้อยละต่อป็ี) 0 - 42.00 0 - 46.00 0 - 34.00 0 - 46.00

อัตริามริณะ ตาริางมริณะไทย
สามัญป็ี 2560

ตาริางมริณะไทย
สามัญป็ี 2560

ตาริางมริณะไทย
สามัญป็ี 2560

ตาริางมริณะไทย
สามัญป็ี 2560

ริาคาทองคำา (บาท) 27,350 20,600 27,350 20,600
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26.5 กัาริวิเคริาะห์ความอ่อนไหว  
  ผลกัริะทบของกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงสมมติฐานที�สำาคัญต่อมูลค่าปั็จำจุำบันของภูาริะผูกัพันผลป็ริะโยชั่น์ริะยะยาวของ

พนักังาน ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 สรุิป็ได้ดังนี�
ลั�านบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

2564 2563 2564 2563

เพิ�มข้�น ลัดลัง เพิ�มข้�น ลัดลัง เพิ�มข้�น ลัดลัง เพิ�มข้�น ลัดลัง

อัตริาคิดลด (เป็ลี�ยนแป็ลงริ้อยละ 1) (3.6) 3.5 (6.3) 7.2 (2.2) 2.3 (5.3) 6.1

กัาริเพิ�มข่�นของเงินเดือนในอนาคต 
 (เป็ลี�ยนแป็ลงร้ิอยละ 1)

4.3 (3.8) 9.2 (8.0) 2.6 (2.4) 7.7 (6.7)

กัาริเป็ลี�ยนแป็ลงในจำำานวนพนักังาน 
 (เป็ลี�ยนแป็ลงร้ิอยละ 1)

(3.8) 1.3 (6.7) 2.4 (2.3) 0.8 (5.6) 2.1

อัตริามริณะ (เป็ลี�ยนแป็ลง 1 ป็ี) 0.2 (0.2) - - 0.1 (0.1) - -

ริาคาทองคำา (1,000 บาท) 0.2 (0.1) 0.2 (0.2) 0.1 0.1 0.2 (0.2)

 ทนสำาริอ ตามกั หมา

บริิษััท

ตามบทบัญญัติแห่งพริะริาชั่บัญญัติบริิษััทมหาชั่นจำำากััด พ.ศ. 2535 มาตริา 116 บริิษััทจำะต้องจัำดสริริทุนสำาริอง (“สำาริอง
ตามกัฎหมาย”) อย่างน้อยร้ิอยละ 5 ของกัำาไริสุทธิุป็ริะจำำาปี็หลังจำากัหักัขาดทุนสะสมยกัมา (ถ้ืามี) จำนกัว่าสำาริองดังกัล่าวมีจำำานวน
ไม่น้อยกัว่าร้ิอยละ 10 ของทุนจำดทะเบียน เงินสำาริองนี�จำะนำาไป็จ่ำายเป็็นเงินปั็นผลไม่ได้

บริิษััทย่อยในป็ริะเทศ

ตามบทบญัญติัแหง่ป็ริะมวลกัฎหมายแพง่และพาณชิั่ย์ บริิษััทตอ้งจำดัสริริทุนสำาริองไมน้่อยกัว่าริอ้ยละ 5 ของจำำานวนผลกัำาไริ 
ซ่ี�งบริิษััททำามาหาได้ทุกัคริาวที�จ่ำายเงินปั็นผลจำนกัว่าทุนสำาริองนั�นจำะมีจำำานวนไม่น้อยกัว่าร้ิอยละ 10 ของจำำานวนทุนของบริิษััท 
สำาริองตามกัฎหมายดังกัล่าวไม่สามาริถืนำาไป็จ่ำายเงินปั็นผลได้

บริิษััทย่อยในต่างป็ริะเทศ

ตามบทบัญญัติแห่งป็ริะมวลกัฎหมายแพ่งและพาณิชั่ย์ บริิษััทต้องจำัดสริริทุนสำาริองไม่น้อยกัว่าริ้อยละ 10 ของจำำานวน
ผลกัำาไริ จำนกัว่าทุนสำาริองนั�นจำะมีจำำานวนไม่น้อยกัว่าหน่�งในสามของจำำานวนทุนของบริิษััท
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 คา ชั่จำา ตาม ักัษั

ริายกัาริค่าใช้ั่จ่ำายแบ่งตามลักัษัณะสำาหรัิบปี็สิ�นสุดวันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 ป็ริะกัอบด้วยริายกัาริค่าใช้ั่จ่ำายที�
สำาคัญดังต่อไป็นี�

พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

2564 2563 2564 2563

วัสดุก่ัอสร้ิาง วัสดุสิ�นเป็ลืองใช้ั่ไป็และค่างานผู้รัิบเหมา 2,770,796 2,944,422 1,030,394 994,067

เงินเดือนและค่าแริงและผลป็ริะโยชั่น์อื�นของพนักังาน 451,741 468,081 345,101 331,242

ค่าเสื�อมริาคา 69,430 88,158 57,598 75,409

ค่าตัดจำำาหน่าย 2,268 2,202 2,207 2,150

ค่าเช่ั่าจ่ำายตามสัญญาเช่ั่าดำาเนินงาน 83,705 118,979 54,704 73,444

   คา ชั่จำา  (ริา ด) าษีั ิน ด

29.1 ส่วนป็ริะกัอบหลักัของค่าใช้ั่จ่ำาย (ริายได้) ภูาษีัเงินได้
  สำาหรัิบปี็สิ�นสุดวันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 ป็ริะกัอบด้วย 

พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

2564 2563
(ปริับปริุงใหุ้ม่)

2564 2563
(ปริับปริุงใหุ้ม่)

ค่าใชั่้จำ่าย (ริายได้) ภูาษัีเงินได้ที�แสดงอยู่ในกัำาไริขาดทุน :

 ค่าใช้ั่จ่ำายภูาษีัเงินได้ของปี็ปั็จำจุำบัน :

  ค่าใช้ั่จ่ำายภูาษีัเงินได้นิติบุคคลสำาหรัิบปี็ 3,247 - - -

ค่าใชั่้จำ่าย (ริายได้) ภูาษัีเงินได้ริอกัาริตัดบัญชั่ี :

 กัาริเป็ลี�ยนแป็ลงของผลต่างชัั่�วคริาว

  ที�รัิบรู้ิเมื�อเริิ�มแริกัและที�กัลับริายกัาริ 7,446 (13,511) (12,513) (913)

  ริวม 10,693 (13,511) (12,513) (913)
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29.2  กัาริกัริะทบยอดริะหว่างจำำานวนค่าใช้ั่จ่ำาย (ริายได้) และผลคูณของกัำาไริทางบัญชีั่กัับอัตริาภูาษีัที�ใช้ั่
  สำาหรัิบปี็สิ�นสุดวันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 สรุิป็ได้ดังนี�

พันบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

2564 2563
(ปริับปริุงใหุ้ม่)

2564 2563
(ปริับปริุงใหุ้ม่)

กัำาไริ (ขาดทุน) ทางบัญชีั่สำาหรัิบปี็ (48,607) (454,583) (152,456) (213,081)

อัตริาภูาษีัที�ใช้ั่ (%) 12% - 20% 12% - 20% 20% 20%

ค่าใช้ั่จ่ำาย (ริายได้) ภูาษีัเงินได้คำานวณตามอัตริาภูาษีัที�ใช้ั่ (9,721) (90,917) (30,491) (42,616)

ริายกัาริกัริะทบยอด

 ผลกัริะทบทางภูาษีัเงินได้จำากักัาริตัดริายกัาริริะหว่างกััน 2,673 3,808 - -

 ผลกัริะทบทางภูาษีัของค่าใช้ั่จ่ำายที�ไม่สามาริถื
  นำามาหักัในกัาริคำานวณ

  กัำาไริทางภูาษีั

  -  ค่าใช้ั่จ่ำายที�ไม่อนุญาตให้ถืือเป็็นริายจ่ำาย
   ในกัาริคำานวณกัำาไริทางภูาษีั

1,548 649 15,370 14,179

  -  ค่าใช้ั่จ่ำายมีสิทธิุที�หักัได้เพิ�มทางภูาษีั (391) (2,819) (120) (2,812)

  -  ส่วนแบ่ง (กัำาไริ) ขาดทุนจำากัเงินลงทุนในกัาริร่ิวมค้า (512) 571 - -

  -  ผลขาดทุนทางภูาษีัที�คาดว่าจำะไม่ได้รัิบป็ริะโยชั่น์ 17,096 75,197 2,728 30,336

ริวมริายกัาริกัริะทบยอด 20,414 77,406 17,978 41,703

ริวมค่าใช้ั่จ่ำาย (ริายได้) ภูาษีัเงินได้ 10,693 (13,511) (12,513) (913)

29.3  กัาริกัริะทบยอดริะหว่างอัตริาภูาษีัที�แท้จำริิงถัืวเฉลี�ยและอัตริาภูาษีัที�ใช้ั่
  สำาหรัิบปี็สิ�นสุดวันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 สรุิป็ได้ดังนี�

งบการิเงินริวัม

2564 2563 (ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

จำานวันภาษ่ั 
(พันบาท)

อัตั้ริาภาษ่ั 
(%)

จำานวันภาษ่ั 
(พันบาท)

อัตั้ริาภาษ่ั 
(%)

กัำาไริ (ขาดทุน) ทางบัญชีั่ก่ัอนค่าใช้ั่จ่ำายภูาษีัเงินได้สำาหรัิบปี็ (48,607) (454,583)

ค่าใชั่้จำ่าย (ริายได้) ภูาษัีเงินได้ตามอัตริาภูาษัีที�ใชั่้ (9,721) (12 – 20) (90,917) (12 – 20)

ริายกัาริกัริะทบยอด 20,414 42.00 77,406 17.03

ค่าใช้ั่จ่ำาย (ริายได้) ภูาษีัเงินได้ตามอัตริาภูาษีัที�แท้จำริิงถัืวเฉลี�ย 10,693 22.00 (13,511) (2.97)
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งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

2564 2563 (ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

จำานวันภาษ่ั 
(พันบาท)

อัตั้ริาภาษ่ั 
(%)

จำานวันภาษ่ั 
(พันบาท)

อัตั้ริาภาษ่ั 
(%)

กัำาไริ (ขาดทุน) ทางบัญชั่ีกั่อนค่าใชั่้จำ่ายภูาษัีเงินได้สำาหริับป็ี (152,456) (213,081)

ค่าใชั่้จำ่าย (ริายได้) ภูาษัีเงินได้ตามอัตริาภูาษัีที�ใชั่้ (30,491) (20.00) (42,616) (20.00)

ริายกัาริกัริะทบยอด 17,978 11.98 41,703 19.57

ค่าใชั่้จำ่าย (ริายได้) ภูาษัีเงินได้ตามอัตริาภูาษัีที�แท้จำริิงถืัวเฉลี�ย (12,513) (8.02) (913) (0.43)

  ภูาษีัเงินได้นิติบุคคลของบริิษััทย่อยในต่างป็ริะเทศแห่งหน่�งคำานวณข่�นในอัตริาร้ิอยละ 12 ของกัำาไริทางภูาษีั
ส่วนที�เกิันกัว่า 30,000 โอมานเรีิยล

  ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 กัลุ่มบริิษััทมรีิายกัาริผลแตกัตา่งชัั่�วคริาวที�ใช้ั่หักัภูาษัจีำำานวน 2,331 ล้านบาท (เฉพาะ
บริิษััท : 2,331 ล้านบาท) (2563 : 2,279 ล้านบาท เฉพาะบริิษััท : 2,279 ล้านบาท) ซ่ี�ง บริิษััท ไม่ได้บันท่กัสินทรัิพย์
ภูาษีัเงินได้ริอกัาริตัดบัญชีั่ เนื�องจำากับริิษััท พิจำาริณาแล้วคาดว่าจำะไม่ได้ใช้ั่ป็ริะโยชั่น์ในอนาคต

  ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 กัลุ่มบริิษััทมีผลขาดทุนทางภูาษีัที�ยังไม่ได้ใช้ั่จำำานวน 573 ล้านบาท 43 ล้านเหรีิยญ
สหรัิฐอเมริิกัา และ 1 ล้านโอมานเรีิยล (เฉพาะบริิษััท : 363 ล้านบาท)  (2563 : 503 ล้านบาท 48 ล้านเหรีิยญ
สหรัิฐอเมริิกัา และ 1 ล้านโอมานเรีิยล (เฉพาะบริิษััท : 361 ล้านบาท)) ซ่ี�งจำะทยอยสิ�นสุดริะยะเวลากัาริให้ป็ริะโยชั่น์
ภูายในปี็ 2569

 กัำา ริตอหน

  กัำาไริ (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคำานวณโดยหาริกัำาไริ (ขาดทุน) สำาหรัิบปี็ที�เป็็นของผู้ถืือหุ้นของบริิษััท (ไม่ริวมกัำาไริ
ขาดทุนเบ็ดเสร็ิจำอื�น) ด้วยจำำานวนถัืวเฉลี�ยถ่ืวงนำ�าหนักัของหุ้นสามัญที�ออกัอยู่ในริะหว่างปี็ 

 กัำาไริ (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานแสดงกัาริคำานวณได้ดังนี�

สำาหุ้รัิบปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธัุนวัาคม

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

2564 2563
(ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

2564 2563
(ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

กัำาไริ (ขาดทุน) สำาหรัิบปี็ (พันบาท) (57,388) (438,130) (139,943) (212,168)

จำำานวนหุ้นสามัญถัืวเฉลี�ยถ่ืวงนำ�าหนักั (พันหุ้น) 9,587,147 9,587,147 9,587,147 9,587,147

กัำาไริ (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (0.0060) (0.0457) (0.0146) (0.0221)

 กัอ ทนสำาริอ ี ชีั่

  บริิษััท บริิษััทย่อยและพนักังานของกัลุ่มบริิษััทได้ร่ิวมกัันจัำดตั�งกัองทุนสำาริองเลี�ยงชีั่พข่�นตามพริะริาชั่บัญญัติกัองทุน
สำาริองเลี�ยงชีั่พ พ.ศ. 2530 โดยบริิษััท บริิษััทย่อยและพนักังานจำะจ่ำายสมทบเข้ากัองทุนเป็็นริายเดือนในอัตริาร้ิอยละ 3 - 7 
ของเงินเดือน กัองทุนสำาริองเลี�ยงชีั่พนี�บริิหาริโดยบริิษััทหลักัทรัิพย์จัำดกัาริกัองทุน ทิสโก้ั จำำากััด และจำะจ่ำายให้แก่ัพนักังาน
เมื�อพนักังานนั�นออกัจำากังานตามริะเบียบว่าด้วยกัองทุนของกัลุ่มบริิษััท ในริะหว่างปี็ 2564 กัลุ่มบริิษััทได้รัิบรู้ิเงินสมทบ
ดังกัล่าวเป็็นค่าใช้ั่จ่ำายจำำานวนเงิน 6 ล้านบาท (เฉพาะของบริิษััท : 4 ล้านบาท) (2563 : 7  ล้านบาท เฉพาะของบริิษััท : 
4 ล้านบาท)
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 อม ทา กัาริ ินจำำา นกัตามส น าน

  ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที�นำาเสนอนี�สอดคล้องกัับริายงานภูายในของบริิษััทที�ผู้มีอำานาจำตัดสินใจำสูงสุดด้านกัาริ
ดำาเนินงานได้รัิบและสอบทานอย่างสมำ�าเสมอเพื�อใช้ั่ในกัาริตัดสินใจำในกัาริจัำดสริริทรัิพยากัริให้กัับส่วนงานและป็ริะเมินผล
กัาริดำาเนินงานของส่วนงาน

  เพื�อวัตถุืป็ริะสงค์ในกัาริบริิหาริงาน กัลุ่มบริิษััทจำัดโคริงสริ้างองค์กัริเป็็นหน่วยธุุริกิัจำตามป็ริะเภูทของผลิตภัูณฑ์์และ
บริิกัาริ กัลุ่มบริิษััทมีส่วนงานที�ริายงานทั�งสิ�น 4 ส่วนงาน ดังนี�

• ส่วนงานกัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิางริะบบท่อ 

• ส่วนงานกัาริให้บริิกัาริริะบบวิศวกัริริมและก่ัอสร้ิางโริงงานในอุตสาหกัริริมพลังงานและปิ็โตริเคมี

• ส่วนงานกัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิางงานโยธุา

• ส่วนงานขายและบริิกัาริอื�น
  กัลุ่มบริิษััทไม่มีกัาริริวมส่วนงานดำาเนินงานเป็็นส่วนงานที�ริายงานข้างต้น 
  ผู้มีอำานาจำตัดสินใจำสูงสุดสอบทานผลกัาริดำาเนินงานของแต่ละหน่วยธุุริกิัจำแยกัจำากักัันเพื�อวัตถุืป็ริะสงค์ในกัาริตัดสินใจำ

เกีั�ยวกัับกัาริจำดัสริริทริพัยากัริและกัาริป็ริะเมนิผลกัาริป็ฏิิบัติงาน บริิษััทป็ริะเมนิผลกัาริป็ฏิิบัติงานของสว่นงานโดยพจิำาริณา
จำากักัำาไริหรืิอขาดทุนจำากักัาริดำาเนินงานและสินทรัิพย์ริวมซ่ี�งวัดมูลค่าโดยใช้ั่เกัณฑ์์เดียวกัับที�ใช้ั่ในกัาริวัดกัำาไริหรืิอขาดทุน
จำากักัาริดำาเนินงานและสินทรัิพย์ริวมในงบกัาริเงิน 

  กัาริบันท่กับัญชีั่สำาหรัิบริายกัาริริะหว่างส่วนงานที�ริายงานเป็็นไป็ในลักัษัณะเดียวกัับกัาริบันท่กับัญชีั่สำาหรัิบริายกัาริ
ธุุริกิัจำกัับบุคคลภูายนอกั

  ข้อมูลริายได ้และกัำาไริของสว่นงานของกัลุ่มบริิษััทในงบกัาริเงินริวมสำาหรัิบปี็สิ�นสุดวันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 
มีดังต่อไป็นี� 

พันบาท

สำาหุ้รัิบปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธัุนวัาคม 2564

การิใหุ้�บริิการิ
ก่อสริ�างริะบบท่อ

การิใหุ้�บริิการิ
ริะบบวิัศวักริริม

การิใหุ้�บริิการิ
ก่อสริ�างงานโยธุา

การิขายแลัะ
บริิการิอ่�น

ริวัมส่วันงาน ริายการิปรัิบปรุิง
แลัะตัั้ดริายการิ

ริะหุ้ว่ัางกัน

งบการิเงินริวัม

ริายได้จำากักัาริให้บริิกัาริลูกัค้าภูายนอกั 1,569,575 (27,390) 2,204,953 100,915 3,848,053 (2,703) 3,845,350

ริายได้จำากักัาริให้บริิกัาริบริิษััทย่อย - - - - - - -

ริายได้จำากักัาริให้บริิกัาริบริิษััทริ่วม - - - - - - -

ค่าเสื�อมริาคา (46,912) 819 (18,701) (5,203) (69,997) 1,481 (68,516)

ค่าใชั่้จำ่ายในกัาริบริิหาริ (122,302) 2,130 (82,251) (10,002) (212,425) (28) (212,453)

กัำาไริ (ขาดทุน) ของส่วนงาน (52,626) (69,530) 41,186 2,392 (78,578) 19,559 (59,019)

ริายได้อื�น 42,424

ริายได้ดอกัเบี�ย 487

ต้นทุนทางกัาริเงิน (35,060)

ส่วนแบ่งกัำาไริ (ขาดทุน) จำากัเงินลงทุน
   ในกัาริริ่วมค้า 2,562

กัำาไริ (ขาดทุน) กั่อนค่าใชั่้จำ่ายภูาษัีเงินได้ (48,606)

ริายได้ (ค่าใชั่้จำ่าย) ภูาษัีเงินได้ (10,693)

กัำาไริ (ขาดทุน) สำาหริับป็ี (59,299)
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พันบาท

สำาหุ้รัิบปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธัุนวัาคม 2563 (ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

การิใหุ้�บริิการิ
ก่อสริ�างริะบบท่อ

การิใหุ้�บริิการิ
ริะบบวิัศวักริริม

การิใหุ้�บริิการิ
ก่อสริ�างงานโยธุา

การิขายแลัะ
บริิการิอ่�น

ริวัมส่วันงาน ริายการิปรัิบปรุิง
แลัะตัั้ดริายการิ

ริะหุ้ว่ัางกัน

งบการิเงินริวัม

ริายได้จำากักัาริให้บริิกัาริลูกัค้าภูายนอกั 958,549 254,420 2,128,891 30,271 3,372,131 - 3,372,131

ริายได้จำากักัาริให้บริิกัาริบริิษััทย่อย - - - - - - -

ริายได้จำากักัาริให้บริิกัาริบริิษััทริ่วม - - - - - - -

ค่าเสื�อมริาคา (55,913) (14,780) (13,583) (5,308) (89,584) 1,435 (88,149)

ค่าใชั่้จำ่ายในกัาริบริิหาริ (137,068) (36,234) (77,092) (2,923) (253,317) 4,300 (249,017)

กัำาไริ (ขาดทุน) ของส่วนงาน (197,473) (17,671) (295,192) 6,554 (503,782) 25,427 (478,355)

ริายได้อื�น 49,223

ริายได้ดอกัเบี�ย 886

ต้นทุนทางกัาริเงิน (23,482)

ส่วนแบ่งกัำาไริ (ขาดทุน) จำากัเงินลงทุน
   ในกัาริริ่วมค้า (2,855)

กัำาไริ (ขาดทุน) กั่อนค่าใชั่้จำ่ายภูาษัีเงินได้ (454,583)

ริายได้ (ค่าใชั่้จำ่าย) ภูาษัีเงินได้ 13,511

กัำาไริ (ขาดทุน) สำาหริับป็ี (441,072)

ข้อมูลเกีั�ยวกัับเขตภููมิศาสตร์ิ 

กัลุ่มบริิษััทดำาเนินธุุริกิัจำในเขตภููมิศาสตร์ิเดียว คือ ป็ริะเทศไทย ดังนั�นริายได้และสินทรัิพย์ที�แสดงอยู่ในงบกัาริเงิน จ่ำงถืือ
เป็็นกัาริริายงานตามเขตภููมิศาสตร์ิแล้ว

ข้อมูลเกีั�ยวกัับลูกัค้าริายใหญ่

ในปี็ 2564 กัลุ่มบริิษััท มีริายได้จำากัลูกัค้าริายใหญ่จำำานวนสองริาย เป็็นจำำานวนเงินป็ริะมาณ 842 ล้านบาท และ 793 ล้าน
บาท ซ่ี�งมาจำากัส่วนงานกัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิางริะบบท่อและกัาริให้บริิกัาริริะบบวิศวกัริริม ตามลำาดับ (ปี็ 2563 มีริายได้จำากัลูกัค้า
ริายใหญ่จำำานวนสองริาย เป็็นจำำานวนเงินป็ริะมาณ 827 ล้านบาทและ 1,075 ล้านบาท ซ่ี�งมาจำากัส่วนงานกัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิาง
ริะบบท่อและกัาริให้บริิกัาริก่ัอสร้ิางงานโยธุา ตามลำาดับ)

 าริ กั ัน หนีสินที�อาจำ กิัด น

33.1 ภูาริะผูกัพันเกีั�ยวกัับกัาริซืี�อวัสดุก่ัอสร้ิางและกัาริจ้ำางผู้รัิบเหมาก่ัอสร้ิาง

  ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 กัลุ่มบริิษััทมีภูาริะผูกัพันเกีั�ยวเนื�องกัับกัาริซืี�อวัสดุก่ัอสร้ิาง และกัาริจ้ำางผู้รัิบเหมา
ก่ัอสร้ิางเป็็นจำำานวนเงินป็ริะมาณ 4,944 ล้านบาท และ 1 ล้านเหรีิยญสหรัิฐอเมริิกัา  (เฉพาะของบริิษััท : 407 ล้าน
บาท และ 1 ล้านเหรีิยญสหรัิฐอเมริิกัา) (31 ธัุนวาคม 2563 : 4,898 ล้านบาท (เฉพาะของบริิษััท: 630 ล้านบาท))

33.2 ภูาริะผูกัพันเกีั�ยวกัับสัญญาเช่ั่าดำาเนินงาน

  กัลุ่มบริิษััทได้เข้าทำาสัญญาเช่ั่าดำาเนินงานที�เกีั�ยวข้องกัับกัาริเช่ั่าที�ดิน เครืิ�องจัำกัริ ริถืยนต์และอุป็กัริณ์ อายุของ
สัญญามีริะยะเวลาตั�งแต่ 1 ถ่ืง 5 ปี็
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   กัลุ่มบริิษััทมจีำำานวนเงนิขั�นตำ�าที�ต้องจำา่ยในอนาคตทั�งสิ�นภูายใตสั้ญญาเช่ั่าดำาเนนิงานที�บอกัเลกิัไมไ่ดดั้งนี�

ลั�านบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม

2564 2563 2564 2563

จ่ำายชั่ำาริะ

 ภูายใน 1 ปี็ 3 4 1 3

 มากักัว่า 1 ปี็ แต่ไม่เกิัน 5 ปี็ - - - -

33.3 ภูาริะผูกัพันเกีั�ยวกัับสัญญาบริิกัาริ

  กัลุ่มบริิษััทได้เข้าทำาสัญญาบริิกัาริที�เกีั�ยวข้องกัับกัาริจ้ำางที�ป็ร่ิกัษัา และกัาริรัิกัษัาความป็ลอดภัูย อายุของสัญญา
มีริะยะเวลาตั�งแต่ 1 ถ่ืง 2 ปี็

  กัลุ่มบริิษััทมีจำำานวนเงินขั�นตำ�าที�ต้องจ่ำายในอนาคตทั�งสิ�นภูายใต้สัญญาบริิกัาริที�บอกัเลิกัไม่ได้ ดังนี�

ลั�านบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม

2564 2563 2564 2563

จ่ำายชั่ำาริะ

 ภูายใน 1 ปี็ 1 2 1 1

33.4  หนังสือคำ�าป็ริะกัันธุนาคาริ

  ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 หนังสือคำ�าป็ริะกัันออกัโดยธุนาคาริในนามกัลุ่มบริิษััท ซ่ี�งเกีั�ยวเนื�องกัับ
ภูาริะผูกัพันทางป็ฏิิบัติบางป็ริะกัาริตามป็กัติธุุริกิัจำของกัลุ่มบริิษััท มีดังต่อไป็นี�

ลั�านบาท

งบการิเงินริวัม งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม

2564 2563 2564 2563

คำ�าป็ริะกัันกัาริก่ัอสร้ิางและกัาริป็ริะมูลงานก่ัอสร้ิาง 1,372 1,219 421 359

คำ�าป็ริะกัันกัาริชั่ำาริะคืนเงินรัิบล่วงหน้าและ
 เงินป็ริะกัันผลงาน 1,682 2,111 194 826

คำ�าป็ริะกัันอื�น ๆ 187 68 118 45 

ริวม 3,241 3,398 733 1,230

  ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 กัลุ่มบริิษััทมีภูาริะจำากักัาริให้กิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน ใช้ั่วงเงินหนังสือคำ�าป็ริะกัันของ
กัลุ่มบริิษััทเป็็นจำำานวนเงิน 337 ล้านบาท (31 ธัุนวาคม 2563 : 282 ล้านบาท)
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33.5 กัาริคำ�าป็ริะกััน
(กั)  ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 บริิษััทมีภูาริะผูกัพันจำากักัาริคำ�าป็ริะกัันวงเงินสินเชืั่�อให้แก่ับริิษััทย่อยในวงเงิน 995 

ล้านบาท (31 ธัุนวาคม 2563 : 995 ล้านบาท) 
(ข)  ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 กัลุ่มบริิษััทมีภูาริะผูกัพันร่ิวมกัันในกัาริคำ�าป็ริะกัันวงเงินสินเชืั่�อที�กัลุ่มบริิษััทใช้ั่ร่ิวม

กัันภูายในวงเงิน 3,230 ล้านบาท (31 ธัุนวาคม 2563 : 3,230 ล้านบาท)

 คดี อ ริอ

  ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 กัลุ่มบริิษััทมีคดีความทั�งหมด 12 คดี โดยมีกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงที�สำาคัญในริะหว่างปี็ ดังนี�

ม้ลัฟ้้อง
(ลั�านบาท) สถืานะของคด่ หุ้มายเหุ้ตุั้

บริิษััท

คดีที� 1 20 อยู่ริะหว่างกัาริพิจำาริณา
ของศาลป็กัคริอง
(บริิษััท : โจำทก์ั)

บริิษััทยื�นฟ้องหน่วยงานของรัิฐและพวกัแห่งหน่�งเพื�อให้คืนหนังสือคำ�าป็ริะกัันและชั่ดใช้ั่
ค่าเสียหาย ซ่ี�งสืบเนื�องมาจำากัเมื�อวันที� 6 ธัุนวาคม 2554 หน่วยงานของรัิฐแห่งหน่�ง
มีจำดหมายถ่ืงธุนาคาริแห่งหน่�งให้ย่ดหนังสือคำ�าป็ริะกัันตามข้อเสนอทางกัาริค้าที�บริิษััท
ได้วางไว้ต่อหน่วยงานของรัิฐจำำานวน 20 ล้านบาท เนื�องจำากัหน่วยงานของรัิฐพิจำาริณา
ว่าบริิษััทไม่สามาริถืป็ฏิิบัติตามข้อเสนอดังกัล่าวได้ ต่อมาศาลป็กัคริองมีคำาพิพากัษัา
ให้หน่วยงานของรัิฐคืนหลักัป็ริะกััน และให้บริิษััทชั่ดใช้ั่ค่าเสียหายให้กัับหน่วยงานของ
รัิฐ จำำานวน 10 ล้านบาทพร้ิอมดอกัเบี�ยร้ิอยละ 7.5 ต่อปี็ ต่อมาหน่วยงานของรัิฐได้ยื�น
อุทธุริณ์คำาพิพากัษัา  เมื�อวันที� 30 ธัุนวาคม 2564 บริิษััทได้วางเงินตามคำาพิพากัษัาของ
ศาลป็กัคริองกัลาง พร้ิอมด้วยดอกัเบี�ยร้ิอยละ 15 ต่อปี็ เป็็นจำำานวนเงินริวมทั�งสิ�น 17.51 
ล้านบาท เพื�อชั่ำาริะแก่ัหน่วยงานของริฐัตามคำาพิพากัษัา และขอใหศ้าลแจ้ำงให้หน่วยงาน
ของรัิฐผู้ถูืกัฟ้องมารัิบเงินจำำานวนดังกัล่าวไป็ภูายใน 7 วัน
ขณะนี�คดอียู่ในขบวนกัาริศาลสง่หนงัสอืไป็ยงัหนว่ยงานของริฐัดงักัลา่วมาริบัเงนิตามคำา
พิพากัษัา และ อยู่ริะหว่างกัาริพิจำาริณาของศาลป็กัคริอง บริิษััทได้บันท่กัป็ริะมาณกัาริ
หนี�สินที�อาจำจำะเกิัดข่�นจำำานวน 20 ล้านบาทไว้ในงบกัาริเงินแล้ว

คดีที� 2 10.5 คดีความนี�สิ�นสุด
(บริิษััท : จำำาเลย)

บริิษััทถูืกัเจ้ำาหนี�กัาริค้าของโคริงกัาริกัอ่สร้ิางฟ้องร้ิองเรีิยกัค่าเสียหายจำากักัาริผดิสัญญา
จ้ำางจำำานวนเงิน 10.5 ล้านบาท ขณะนี�บริิษััทได้ยุติข้อพิพาท  และเจ้ำาหนี�ได้ถือนคำาฟ้อง
เมื�อเดือน กัริกัฏิาคม 2564 โดยบริิษััทได้ตกัลงชั่ำาริะเงินให้กัับเจ้ำาหนี�กัาริค้าจำำานวน 2.1 
ล้านบาท (ไม่ริวมภูาษีัมูลค่าเพิ�ม) ซ่ี�งจำำานวนเงินดังกัล่าว บริิษััทได้บันท่กัหนี�ค้างชั่ำาริะไว้
แล้ว จ่ำงไม่มีผลกัริะทบต่องบกัาริเงินของบริิษััทและถืือว่าคดีนี�สิ�นสุด

คดีที� 3 23.5 คดีความนี�สิ�นสุด
(บริิษััท : จำำาเลย)

บริิษััทถูืกัเจ้ำาหนี�กัาริค้าของโคริงกัาริก่ัอสร้ิางฟ้องร้ิองเรีิยกัชั่ำาริะค่าสินค้าที�ค้างชั่ำาริะ
จำำานวนเงิน 23.5 ล้านบาท โดยเมื�อวันที� 11 กุัมภูาพันธ์ุ 2564 บริิษััทและโจำทก์ัตกัลงกััน
ได้ โดยบริิษััทตกัลงชั่ำาริะหนี�ให้กัับโจำทก์ั จำำานวนเงิน 18 ล้านบาท โดยแบ่งชั่ำาริะ 3 งวด 
ๆละ 2 ล้านบาท 8 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท และโจำทก์ัจำะไม่ป็ริะสงค์จำะอุทธุริณ์คดี
ต่อไป็ และค่าสินค้าที�ค้างชั่ำาริะจำำานวนดังกัล่าว บริิษััทได้ชั่ำาริะหนี�ให้กัับเจ้ำาหนี�คริบถ้ืวน
ตามที�ตกัลง และถืือว่าคดีนี�สิ�นสุด

คดีที� 4 118 อยู่ริะหว่างทำาคำาให้กัาริ
แก้ัข้อเรีิยกัร้ิองแย้ง
(บริิษััท : ผู้เรีิยกัร้ิอง) 

บริิษััทฟ้องคู่สัญญาใหช้ั่ำาริะคา่จำา้งและคา่เสยีหายเนื�องจำากัผดิสญัญาจำา้งทำาของในวนัที� 
30 กัริกัฎาคม 2564 จำำานวนเงิน 121.18 ล้านบาทพร้ิอมดอกัเบี�ยร้ิอยละ 7.5 ต่อปี็ เมื�อ
วันที� 16 กัันยายน 2564 คู่สัญญายื�นคำาคัดค้านและข้อเรีิยกัร้ิองแย้งจำำานวนเงิน 232.14 
ล้านบาท เมื�อวันที� 22 ธัุนวาคม 2564 มีกัารินัดพริ้อมและกัำาหนดป็ริะเด็นข้อพิพาท 
ต่อมาได้มีกัาริเลื�อนและนัดวันกัำาหนดป็ริะเด็นข้อพิพาทอีกัครัิ�งในวันที� 1 มีนาคม 2565
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ม้ลัฟ้้อง
(ลั�านบาท) สถืานะของคด่ หุ้มายเหุ้ตุั้

บริิษััทย่อย

คดีที� 1 28.6 อยู่ริะหว่างกัาริพิจำาริณา
ของศาลอุทธุริณ์
(บริิษััทย่อย : โจำทก์ั)

บริิษััทย่อยฟ้องร้ิองหน่วยงานริาชั่กัาริ 2 แห่ง เนื�องจำากัผิดสัญญากัาริชั่ำาริะค่างานเพิ�ม 
ค่าใช้ั่จ่ำายและค่าเสียหายจำำานวนเงิน 28.6 ล้านบาท ในวันที� 25 กัันยายน 2563 ศาล
ชัั่�นต้นมีคำาพิพากัษัาให้หน่วยงานริาชั่กัาริชั่ำาริะเงินให้กัับบริิษััทย่อยจำำานวนเงิน 4.4 ล้าน
บาทพร้ิอมดอกัเบี�ยร้ิอยละ 7.5 ต่อปี็พร้ิอมชั่ำาริะค่าฤชั่าธุริริมเนียมและค่าทนายความ 
เมื�อวันที� 22 มกัริาคม 2564 บริิษััทย่อยได้ยื�นอุทธุริณ์ต่อศาลอุทธุริณ์เพื�อเรีิยกัร้ิองค่า
ความเสียหายเพิ�มเติม เมื�อวันที� 11 พฤศจิำกัายน 2564 ศาลอุทธุริณ์ได้มีคำาพิพากัษัา
ให้ยกัฟ้องหน่วยงานริาชั่กัาริ 1 แห่งจำากั 2 แห่ง ส่วนค่าฤชั่าธุริริมเนียมทั�งศาลชัั่�นต้น
และศาลอุทธุริณ์ริะหว่างบริิษััทย่อยและจำำาเลยถืือว่าเป็็นพับ และยืนคำาพิพากัษัาตาม
ศาลชัั่�นต้น เมื�อวันที� 10 มกัริาคม 2565 บริิษััทย่อยได้ยื�นคำาร้ิองต่อศาลฏีิกัา เนื�องจำากั
บริิษััทย่อยยังไม่เห็นพ้องกัับคำาพิพากัษัาของศาลอุทธุริณ์ ขณะนี�คดีอยู่ในริะหว่างกัาริจัำด
ทำาฎีกัาเพื�อยื�นต่อศาลฏีิกัา และคดีอยู่ในริะยะเวลาฎีกัา ฝ่่ายบริิหาริของบริิษััทย่อยเชืั่�อ
ว่าผลของคดีความนี�บริิษััทย่อยมีโอกัาสชั่นะ

คดีที� 2 14.15 อยู่ริะหว่างกัำาหนด 
นัดพร้ิอมตั�ง
อนุญาโตตุลากัาริ
(บริิษััท : ผู้คัดค้าน)

บริิษััทย่อยถูืกัผู้รัิบเหมาของโคริงกัาริก่ัอสร้ิางฟ้องร้ิองเรีิยกัชั่ำาริะค่าจ้ำางตามสัญญา
ก่ัอสร้ิางริวมภูาษีัมูลค่าเพิ�มจำำานวนเงิน 14.15  ล้านบาท พร้ิอมดอกัเบี�ยร้ิอยละ 7.5 ต่อปี็
นับจำากัวันที�เรีิยกัร้ิองจำนถ่ืงวันที�เสนอขอ้พิพาทริวมเป็็นจำำานวนเงนิทั�งสิ�น 16.30 ล้านบาท  
คดีนี�พิจำาริณาคดโีดยคณะอนญุาโตตลุากัาริ ซ่ี�งไดก้ัำาหนดวนัที� 5 พฤศจำกิัายน 2564 เป็็น
วันกัำาหนดนัดพร้ิอมเพื�อกัำาหนดป็ริะเด็นข้อพิพาท ภูาริะพิสูจำน์ หน้าที�นำาสืบ ต่อมาวันที� 
16 พฤศจิำกัายน 2564  อนุญาโตตุลากัาริ บริิษััทย่อย และ ผู้รัิบเหมา ได้ป็ริะชุั่มร่ิวมกััน
เพื�อกัำาหนดป็ริะเด็นข้อพิพาท และ กัำาหนดวันสืบพยาน ในวันที� 12 และ 19 มกัริาคม 
2565  ตามลำาดับ ศาลอนุญาโตตุลากัาริได้กัำาหนดวันชีั่�คำาขาดในวันที� 10 มีนาคม 2565
ปั็จำจุำบันอยู่ริะหว่างริอคำาชีั่�ขาดจำากัศาลอนุญาโตตุลากัาริ และฝ่่ายบริิหาริของบริิษััทย่อย
เชืั่�อมั�นว่าข้อมูลในกัาริต่อสู้คดีเพียงพอ และมีโอกัาสชั่นะคดี บริิษััทย่อยจ่ำงยังไม่พิจำาริณา
ตั�งป็ริะมาณกัาริหนี�สินที�อาจำจำะเกิัดข่�นในงบกัาริเงิน

บริิษััทริ่วม

คดีที� 1 คดีความนี�สิ�นสุด เมื�อวันที� 16 ตุลาคม 2560 ศาลป็กัคริองนคริริาชั่สีมามีคำาสั�งรัิบคำาฟ้องคดีริะหว่างผู้ฟ้อง
ร้ิองและหน่วยงานของรัิฐเพื�อขอให้ศาลมีคำาพิพากัษัาในเรืิ�องดังต่อไป็นี�
1) ขอให้หน่วยงานของรัิฐเพิกัถือนใบอนุญาตใช้ั่นำ�าจำากัอ่างเก็ับนำ�าที�ออกัให้แก่ับริิษััทร่ิวม
2) ขอให้เพิกัถือนริายงานกัาริวิเคริาะห์ผลกัริะทบสิ�งแวดล้อม โคริงกัาริเหมืองแร่ิโพแทชั่
และเกัลือหิน และ
3) ขอให้เพิกัถือนริายงานกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงริายละเอียดโคริงกัาริและมาตริกัาริป็้องกััน
และแก้ัไขผลกัริะทบสิ�งแวดล้อมและมาตริกัาริติดตามตริวจำสอบผลกัริะทบสิ�งแวดล้อม 
โคริงกัาริเหมืองแร่ิโพแทชั่และเกัลือหินของบริิษััทร่ิวม
เมื�อวันที� 24 ธัุนวาคม 2564 ศาลป็กัคริองนคริริาชั่สีมาพิจำาริณาแล้วเห็นว่าบริิษััทร่ิวม
ไม่ได้ใช้ั่นำ�าที�บ่งทะเลสีดอ จ่ำงพิจำาริณายกัฟ้อง

คดีที� 2 อยู่ริะหว่างกัาริพิจำาริณา
ของศาลป็กัคริอง

เมื�อวันที� 28 มิถุืนายน 2561 ศาลป็กัคริองนคริริาชั่สีมามีคำาสั�งรัิบคำาฟ้องคดีริะหว่าง
ผู้ฟ้องริ้องและหน่วยงานของริัฐเพื�อขอให้ศาลมีคำาพิพากัษัาขอให้เพิกัถือนริายงานกัาริ
วิเคริาะห์ผลกัริะทบสิ�งแวดล้อมโคริงกัาริโริงไฟฟ้าพลังงานความร้ิอนร่ิวมสำาหรัิบโคริงกัาริ
เหมืองแร่ิโพแทชั่และเกัลือหินของบริิษััทร่ิวม
ทั�งนี� ฝ่่ายบริิหาริของบริิษััทร่ิวมโดยอาศัยความเห็นที�ป็ร่ิกัษัากัฎหมายภูายในของบริิษััท
ร่ิวม พิจำาริณาเห็นว่าบริิษััทร่ิวมได้ดำาเนินกัาริตามหลักัเกัณฑ์์ วิธีุกัาริ และเงื�อนไขตามที�
กัฎหมายกัำาหนดไว้ทุกัป็ริะกัาริ จ่ำงเชืั่�อมั�นว่าคดีดังกัล่าวข้างต้นจำะไม่ส่งผลกัริะทบอย่าง
มีนัยสำาคัญต่อกัาริป็ริะกัอบธุุริกิัจำของบริิษััทร่ิวม
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the segment and assess its performance. 

  For management purposes, the Company and its subsidiaries are organized into business units based on 
its products and services and have four reportable segments as follows:

• Pipeline system construction segment

• Engineering system installation and factory construction for energy and petrochemical business segment

• Civil work construction segment

• Sales and other services
  No operating segments have been aggregated to form the above reportable operating segments.
  The chief operating decision maker monitors the operating results of the business units separately for the 

purpose of making decisions about resource allocation and assessing performance. Segment performance is 
measured based on operating profit or loss and total assets and on a basis consistent with that used to measure 
operating profit or loss and total assets in the financial statements. 

  The basis of accounting for any transactions between reportable segments is consistent with that for third 
party transactions.

  The following tables present revenue and profit information regarding the Company’s and its subsidiaries’ 
operating segments for the year ended December 31, 2021 and 2020, respectively. 

In Thousand Baht

For the year ended December 31, 2021

Pipeline 
system

Engineering 
system

Civil work Sales and 
other ser-

vices

Total Seg-
ments

Adjustments 
and elimina-

tions

Consolidated

Revenues from external customers 1,569,575 (27,390) 2,204,953 100,915 3,848,053 (2,703) 3,845,350

Revenues from subsidiary - - - - - - -

Revenues from associate - - - - - - -

Depreciation (46,912) 819 (18,701) (5,203) (69,997) 1,481 (68,516)

Administrative expense (122,302) 2,130 (82,251) (10,002) (212,425) (28) (212,453)

Segment profit (loss) (52,626) (69,530) 41,186 2,392 (78,578) 19,559 (59,019)

Other income 42,424

Interest revenue 487

Financial cost (35,060)

Share of profit (loss) from investments in 
joint ventures 2,562

Profit  (loss) before income tax expense (48,606)

Income tax income (expense) (10,693)

Profit  (loss) for the year  (59,299)

In Thousand Baht

For the year ended December 31, 2020 (Restated)

Pipeline 
system

Engineering 
system

Civil work Sales and 
other ser-

vices

Total Seg-
ments

Adjustments 
and elimina-

tions

Consolidated

Revenues from external customers 958,549 254,420 2,128,891 30,271 3,372,131 - 3,372,131

Revenues from subsidiary - - - - - - -

Revenues from associate - - - - - - -

Depreciation (55,913) (14,780) (13,583) (5,308) (89,584) 1,435 (88,149)

Administrative expense (137,068) (36,234) (77,092) (2,923) (253,317) 4,300 (249,017)

Segment profit (loss) (197,473) (17,671) (295,192) 6,554 (503,782) 25,427 (478,355)

 คริ�อ มอทา กัาริ ิน

นโยบายกัาริบริิหาริความเสี�ยง

 กัลุ่มบริิษััทมีความเสี�ยงที�เกีั�ยวข้องกัับเครืิ�องมือทางกัาริเงินดังกัล่าวและมีนโยบายในกัาริบริิหาริความเสี�ยงดังนี�

ความเสี�ยงด้านกัาริให้สินเชืั่�อ

 กัลุ่มบริิษััทมีความเสี�ยงด้านกัาริให้สินเชืั่�อที�เกีั�ยวเนื�องกัับลูกัหนี�กัาริค้าและลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น และเงินให้กู้ัยืม 
ฝ่่ายบริิหาริควบคุมความเสี�ยงนี�โดยกัาริกัำาหนดให้มีนโยบายและวิธีุกัาริในกัาริควบคุมสินเชืั่�อที�เหมาะสม ดังนั�นบริิษััทจ่ำงไม่คาดว่า
จำะได้รัิบความเสียหายที�เป็็นสาริะสำาคัญจำากักัาริให้สินเชืั่�อ จำำานวนเงินสูงสุดที�บริิษััทอาจำต้องสูญเสียจำากักัาริให้สินเชืั่�อ คือ มูลค่า
ตามบัญชีั่ของลูกัหนี�กัาริค้าและลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น และเงินให้กู้ัยืมที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะกัาริเงิน

ความเสี�ยงจำากัอัตริาดอกัเบี�ย

 กัลุ่มบริิษััทมีความเสี�ยงจำากัอัตริาดอกัเบี�ยที�สำาคัญอันเกีั�ยวเนื�องกัับเงินฝ่ากัธุนาคาริ เงินให้กู้ัยืม/เงินกู้ัยืม และหนี�สิน
ตามสัญญาเช่ั่า อย่างไริก็ัตาม เนื�องจำากัสินทรัิพย์และหนี�สินทางกัาริเงินส่วนใหญ่มีอัตริาดอกัเบี�ยที�ป็รัิบข่�นลงตามอัตริาตลาด 
หรืิอมีอัตริาดอกัเบี�ยคงที�ซ่ี�งใกัล้เคียงกัับอัตริาตลาดในปั็จำจุำบัน ความเสี�ยงจำากัอัตริาดอกัเบี�ยของกัลุ่มบริิษััทจ่ำงอยู่ในริะดับตำ�า

 ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 สินทรัิพย์และหนี�สินทางกัาริเงินที�สำาคัญสามาริถืจัำดตามป็ริะเภูทอัตริาดอกัเบี�ย
ได้ดังนี�

ลั�านบาท

งบการิเงินริวัม

ณ วัันท่� 31 ธุันวัาคม 2564

อัตั้ริาดอกเบ่�ยคงท่� อัตั้ริาดอกเบ่�ย
ปรัิบข้�นลัง

ตั้ามริาคาตั้ลัาด

ไม่ม่
อัตั้ริาดอกเบ่�ย

ริวัม อัตั้ริาดอกเบ่�ย
ท่�แท�จริิง

(ริ�อยลัะต่ั้อปี)ภายใน1 ปี มากกว่ัา
1 ถ้ืง 5 ปี

สินทริัพย์ทางกัาริเงิน

เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสด - - 51 2 53 0.00 - 0.25

ลูกัหนี�กัาริค้าและลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น - - - 408 408 -

สินทริัพย์ที�เกัิดจำากัสัญญา - - - 2,286 2,286 -

เงินฝ่ากัธุนาคาริที�มีภูาริะคำ�าป็ริะกััน - - 32 - 32 0.05

- - 83 2,696 2,779

หนี�สินทางกัาริเงิน

เงินเบิกัเกัินบัญชั่ีและเงินกัู้ยืมริะยะสั�นจำากัสถืาบันกัาริเงิน 797 - - - 797 2.26 - 6.03

เจำ้าหนี�กัาริค้าและเจำ้าหนี�หมุนเวียนอื�น - - - 781 781 -

หนี�สินที�เกัิดจำากัสัญญา - - - 911 911 -

เจำ้าหนี�เงินป็ริะกัันผลงานตามสัญญากั่อสริ้าง - - - 230 230 -

หนี�สินตามสัญญาเชั่่า 13 8 - - 21 3.81 - 6.26

810 8 - 1,922 2,740
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ลั�านบาท

งบการิเงินริวัม

ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม 2563 (ปรัิบปรุิงใหุ้ม่)

อัตั้ริาดอกเบ่�ยคงท่� อัตั้ริาดอกเบ่�ย
ปรัิบข้�นลัง

ตั้ามริาคาตั้ลัาด

ไม่ม่
อัตั้ริาดอกเบ่�ย

ริวัม อัตั้ริาดอกเบ่�ย
ท่�แท�จริิง

(ริ�อยลัะต่ั้อปี)ภายใน1 ปี มากกว่ัา
1 ถ้ืง 5 ปี

สินทริัพย์ทางกัาริเงิน

เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสด - - 88 2 90 0.00 - 0.50

ลูกัหนี�กัาริค้าและลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น - - - 283 283 -

สินทริัพย์ที�เกัิดจำากัสัญญา - - - 1,700 1,700 -

เงินฝ่ากัธุนาคาริที�มีภูาริะคำ�าป็ริะกััน - - 32 - 32 0.05

- - 120 1,985 2,105

หนี�สินทางกัาริเงิน

เงินเบิกัเกัินบัญชั่ีและเงินกัู้ยืมริะยะสั�นจำากัสถืาบันกัาริเงิน 709 - - - 709 3.25 - 6.00

เจำ้าหนี�กัาริค้าและเจำ้าหนี�หมุนเวียนอื�น - - - 718 718 -

หนี�สินที�เกัิดจำากัสัญญา - - - 924 924 -

เจำ้าหนี�เงินป็ริะกัันผลงานตามสัญญากั่อสริ้าง - - - 159 159 -

หนี�สินตามสัญญาเชั่่า 16 16 - - 32 5.92 - 6.26

725 16 - 1,801 2,542

ลั�านบาท

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม 2564

อัตั้ริาดอกเบ่�ยคงท่� อัตั้ริาดอกเบ่�ย
ปรัิบข้�นลัง

ตั้ามริาคาตั้ลัาด

ไม่ม่
อัตั้ริาดอกเบ่�ย

ริวัม อัตั้ริาดอกเบ่�ย  
ท่�แท�จริิง

(ริ�อยลัะต่ั้อปี)ภายใน1 ปี มากกว่ัา
1 ถ้ืง 5 ปี

สินทรัิพย์ทางกัาริเงิน

เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสด - - 29 1 30 0.00 - 0.25

ลูกัหนี�กัาริค้าและลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น - - - 238 238 -

สินทรัิพย์ที�เกิัดจำากัสัญญา - - - 746 746 -

เงินฝ่ากัธุนาคาริที�มีภูาริะคำ�าป็ริะกััน - - 29 - 29 0.05

- - 58 985 1,043

หนี�สินทางกัาริเงิน

เงินเบิกัเกิันบัญชีั่และเงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากัสถืาบันกัาริเงิน 373 - - - 373 3.75 - 6.03

เจ้ำาหนี�กัาริค้าและเจ้ำาหนี�หมุนเวียนอื�น - - - 394 394 -

หนี�สินที�เกิัดจำากัสัญญา - - - 218 218 -

เจ้ำาหนี�เงินป็ริะกัันผลงานตามสัญญาก่ัอสร้ิาง - - - 28 28 -

เงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากักิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน 693 - - - 693 2.50 - 6.25 

หนี�สินตามสัญญาเช่ั่า 7 7 - - 14 3.81 - 6.26

1,073 7 - 640 1,720
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ลั�านบาท

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

ณ วัันท่� 31 ธุันวัาคม 2563 (ปริับปริุงใหุ้ม่)

อัตั้ริาดอกเบ่�ยคงท่� อัตั้ริาดอกเบ่�ย
ปรัิบข้�นลัง

ตั้ามริาคาตั้ลัาด

ไม่ม่
อัตั้ริาดอกเบ่�ย

ริวัม อัตั้ริาดอกเบ่�ย  
ท่�แท�จริิง

(ริ�อยลัะต่ั้อปี)ภายใน1 ปี มากกว่ัา
1 ถ้ืง 5 ปี

สินทรัิพย์ทางกัาริเงิน

เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสด - - 2 0 2 0.00 - 0.50

ลูกัหนี�กัาริค้าและลูกัหนี�หมุนเวียนอื�น - - - 138 138 -

สินทรัิพย์ที�เกิัดจำากัสัญญา - - - 631 631 -

เงินฝ่ากัธุนาคาริที�มีภูาริะคำ�าป็ริะกััน - - 29 - 29 0.05

- - 31 769 800

หนี�สินทางกัาริเงิน

เงินเบิกัเกิันบัญชีั่และเงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากัสถืาบันกัาริเงิน 415 - - - 415 3.75 - 5.25

เจ้ำาหนี�กัาริค้าและเจ้ำาหนี�หมุนเวียนอื�น - - - 406 406 -

หนี�สินที�เกิัดจำากัสัญญา - - - 271 271 -

เจ้ำาหนี�เงินป็ริะกัันผลงานตามสัญญาก่ัอสร้ิาง - - - 10 10 -

เงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากักิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน 642 - - - 642 2.50 - 6.25

หนี�สินตามสัญญาเช่ั่า 9 8 - - 17 5.92 - 6.26

1,066 8 - 687 1,761

ความเสี�ยงจำากัอัตริาแลกัเป็ลี�ยน

  กัลุ่มบริิษััทมคีวามเสี�ยงจำากัอัตริาแลกัเป็ลี�ยนที�เกีั�ยวเนื�องจำากักัาริซืี�อสินค้า กัาริให้บริิกัาริและกัาริให้กู้ัยืมเป็็นเงินตริา
ต่างป็ริะเทศ ในบางสถืานกัาริณ์กัลุ่มบริิษััทจำะทำาสัญญาซืี�อขายเงินตริาต่างป็ริะเทศล่วงหน้าเพื�อใช้ั่เป็็นเครืิ�องมือในกัาริ
บริิหาริความเสี�ยง

  ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 กัลุ่มบริิษััทมียอดคงเหลือของสินทรัิพย์และหนี�สินทางกัาริเงินที�เป็็นสกุัลเงิน
ตริาต่างป็ริะเทศที�มีสาริะสำาคัญ ดังนี�

สกุลัเงิน

งบการิเงินริวัม

สินทริัพย์ทางการิเงิน 
ณ วัันท่� 31 ธุันวัาคม

หุ้น่�สินทางการิเงิน
ณ วัันท่� 31 ธุันวัาคม

อัตั้ริาแลักเปลั่�ยนเฉลั่�ย
ณ วัันท่� 31 ธุันวัาคม

2564 2563 2564 2563 2564 2563

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทตั้่อหุ้น่วัยเงินตั้ริาตั้่างปริะเทศ)

เหริียญสหริัฐอเมริิกัา 4 4 272 - 33.4199 30.0371

ยูโริ 1 1 - - 37.8948 36.8764

สกุลัเงิน

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

สินทรัิพย์ทางการิเงิน 
ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม

หุ้น่�สินทางการิเงิน
ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม

อัตั้ริาแลักเปล่ั�ยนเฉล่ั�ย
ณ วัันท่� 31 ธัุนวัาคม

2564 2563 2564 2563 2564 2563

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่ั้อหุ้น่วัยเงินตั้ริาต่ั้างปริะเทศ)

เหรีิยญสหรัิฐอเมริิกัา 24 23 272 - 33.4199 30.0371

ยูโริ 1 1 - - 37.8948 36.8764
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ความเสี�ยงจำากัสภูาพคล่อง 

กัลุ่มบริิษััทมีกัาริควบคุมความเสี�ยงจำากักัาริขาดสภูาพคล่องโดยกัาริรัิกัษัาริะดับของเงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อกัาริดำาเนินงานของกัลุ่มบริิษััทและเพื�อทำาให้ผลกัริะทบจำากัความผันผวนของกัริะแสเงินสดลดลง

  กัาริ ี� น นหนีสินที� กิัดจำากักิัจำกัริริมจัำดหา ิน

กัาริเป็ลี�ยนแป็ลงในหนี�สินที�เกิัดจำากักิัจำกัริริมจัำดหาเงินสำาหรัิบปี็สิ�นสุดวันที�  31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี�

งบการิเงินริวัม (พันบาท)

ยอดคงเหุ้ล่ัอ
ณ วัันท่�

1 มกริาคม 
2564

กริะแสเงินสด
เพิ�ม (ลัด)*

ริายการิท่�ไม่ใช่ื่
เงินสด
เพิ�มข้�น

ยอดคงเหุ้ล่ัอ
ณ วัันท่�

31 ธัุนวัาคม 
2564

เงินเบิกัเกิันบัญชีั่และเงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากัสถืาบันกัาริเงิน 709,460 87,157 - 796,617

หนี�สินตามสัญญาเช่ั่า 32,382 (17,932) 6,814 21,264

 ริวม 741,842 69,225 6,814 817,881

งบการิเงินริวัม (พันบาท)

ยอดคงเหุ้ลั่อ
ณ วัันท่�

1 มกริาคม
2563

กริะแสเงินสด
เพิ�ม (ลัด)*

ริายการิท่�ไม่ใชื่่
เงินสด
เพิ�มข้�น

ยอดคงเหุ้ลั่อ
ณ วัันท่�

31 ธุันวัาคม
2563

เงินเบิกัเกิันบัญชีั่และเงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากัสถืาบันกัาริเงิน 473,051 236,409 - 709,460

หุ้นกู้ั 30,000 (30,000) - -

หนี�สินตามสัญญาเช่ั่า 23,965 (14,475) 22,892 32,382

 ริวม 527,016 191,934 22,892 741,842
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งบการิเงินเฉพาะกิจการิ (พันบาท)

ยอดคงเหุ้ล่ัอ
ณ วัันท่�

1 มกริาคม
2564

กริะแสเงินสด
เพิ�ม (ลัด)*

ริายการิท่�ไม่ใช่ื่
เงินสดเพิ�มข้�น

ยอดคงเหุ้ล่ัอ
ณ วัันท่�

31 ธัุนวัาคม
2564

เงินเบิกัเกิันบัญชีั่และเงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากัสถืาบันกัาริเงิน 414,660 (41,502) - 373,158

เงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากักิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน 642,000 51,000 - 693,000

หนี�สินตามสัญญาเช่ั่า 17,213 (10,238) 7,137 14,112

 ริวม 1,073,873 (740) 7,137 1,080,270

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ (พันบาท)

ยอดคงเหุ้ล่ัอ
ณ วัันท่�

1 มกริาคม
2563

กริะแสเงินสด
เพิ�ม (ลัด)*

ริายการิท่�ไม่ใช่ื่
เงินสดเพิ�มข้�น

ยอดคงเหุ้ล่ัอ
ณ วัันท่�

31 ธัุนวัาคม
2563

เงินเบิกัเกิันบัญชีั่และเงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากัสถืาบันกัาริเงิน 249,051 165,609 - 414,660

เงินกู้ัยืมริะยะสั�นจำากักิัจำกัาริที�เกีั�ยวข้องกััน 748,000 (106,000) - 642,000

หุ้นกู้ั 30,000 (30,000) - -

หนี�สินตามสัญญาเช่ั่า 14,383 (7,062) 9,892 17,213

 ริวม 1,041,434 22,547 9,892 1,073,873

 *กัริะแสเงินสดจำากักิัจำกัริริมจัำดหาเงินสุทธิุริวมจำำานวนเงินสดรัิบและเงินสดชั่ำาริะคืนในงบกัริะแสเงินสด

 กัาริ ริริ บาด อ ริคติด ชั่อ รัิส ค รินา 

  สถืานกัาริณ์กัาริแพร่ิริะบาดของโริคติดเชืั่�อไวรัิสโคโรินา 2019 (COVID-19) ซ่ี�งปั็จำจุำบันมีกัาริแพร่ิริะบาดอย่างต่อเนื�อง 
ทำาให้เศริษัฐกิัจำยังมีกัาริชั่ะลอตัวและมีผลกัริะทบต่อธุุริกิัจำและอุตสาหกัริริมโดยริวม สถืานกัาริณ์ดังกัล่าวอาจำส่งผลกัริะทบ
ต่อผลกัาริดำาเนินงานธุุริกิัจำ อย่างไริก็ัตาม ฝ่่ายบริิหาริของบริิษััทและบริิษััทย่อยได้ติดตามความคืบหน้าของสถืานกัาริณ์ดัง
กัล่าว และทำากัาริป็ริะเมินผลกัริะทบทางกัาริเงินเกีั�ยวกัับมูลค่าของสินทรัิพย์ ป็ริะมาณกัาริหนี�สินและหนี�สินที�อาจำเกิัดข่�น
อย่างต่อเนื�อง 

 กัาริอนมัติ บกัาริ ิน

  งบกัาริเงินนี�ได้รัิบอนุมัติให้ออกังบกัาริเงินจำากัคณะกัริริมกัาริบริิษััทเมื�อวันที� 22 กุัมภูาพันธ์ุ 2565



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
(แบบ 56-1 One Report)

209

ส นที� 4

กัาริริับริอ ค าม กัตอ อ อม
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กัาริรัิบริอ ค าม กัตอ อ อม

“บริิษััทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงริายกัาริข้อมูลป็ริะจำำาปี็/ริายงานป็ริะจำำาปี็ฉบับนี�แล้ว ด้วยความริะมัดริะวัง บริิษััทฯ 
ขอรัิบริองว่า ข้อมูลดังกัล่าวถูืกัต้องคริบถ้ืวน ไม่เป็็นเท็จำ ไม่ทำาให้ผู้อื�นสำาคัญผิด หรืิอไม่ขาดข้อมูลที�ควริต้องแจ้ำงในสาริะสำาคัญ 
นอกัจำากันี� บริิษััทฯ ขอรัิบริองว่า

งบกัาริเงินและข้อมูลทางกัาริเงินที�สรุิป็มาในแบบแสดงริายกัาริข้อมูลป็ริะจำำาปี็/ริายงานป็ริะจำำาปี็ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูืกัต้องคริบถ้ืวนในสาริะสำาคัญเกีั�ยวกัับฐานะกัาริเงิน ผลกัาริดำาเนินงาน และกัริะแสเงินสดของบริิษััทฯ และ 
บริิษััทย่อยแล้ว

บริิษััทฯ ได้จัำดให้มีริะบบกัาริเปิ็ดเผยข้อมูลที�ดี เพื�อให้แน่ใจำว่าบริิษััทฯ ได้เปิ็ดเผยข้อมูลในส่วนที�เป็็นสาริะสำาคัญทั�งของบริิษััทฯ 
และบริิษััทย่อยอย่างถูืกัต้องคริบถ้ืวนแล้ว ริวมทั�งควบคุมดูแลให้มีกัาริป็ฏิิบัติตามริะบบดังกัล่าว

บริิษััทฯ ได้จัำดให้มีริะบบกัาริควบคมุภูายในที�ดี และควบคมุดูแลให้มีกัาริป็ฏิิบัติตามริะบบดงักัลา่ว และบริิษััทฯ ได้แจ้ำงข้อมูล
กัาริป็ริะเมินริะบบกัาริควบคุมภูายใน ณ วันที� 22 กุัมภูาพันธ์ุ 2565 ต่อผู้สอบบัญชีั่ และกัริริมกัาริตริวจำสอบของบริิษััทแล้ว ซ่ี�ง
คริอบคลมุถ่ืงข้อบกัพริอ่งและกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงที�สำาคัญของริะบบกัาริควบคมุภูายใน ริวมทั�งกัาริกัริะทำาที�มิชั่อบที�อาจำมีผลกัริะทบ
ต่อกัาริจัำดทำาริายงานทางกัาริเงินของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อย

ในกัารินี� เพื�อเป็็นหลักัฐานว่าเอกัสาริทั�งหมดเป็็นเอกัสาริชุั่ดเดียวกัันกัับที�บริิษััทฯ ได้รัิบริองความถูืกัต้องแล้ว บริิษััทฯ 
ได้มอบหมายให้ นายสมัย ล่ั�สกุลั หรืิอ นายภา ล่ั�สกุลั คนใดคนหน่�งเป็็นผู้ลงลายมือชืั่�อกัำากัับเอกัสารินี�ไว้ทุกัหน้าด้วย หากั
เอกัสาริใดไม่มีลายมือชืั่�อของนายสมัย ล่ั�สกุลั หรืิอ นายภาสิตั้ ล่ั�สกุลั คนใดคนหน่�งกัำากัับไว้ บริิษััทฯ จำะถืือว่าไม่ใช่ั่ข้อมูลที�
บริิษััทฯ ได้รัิบริองความถูืกัต้องของข้อมูลแล้วดังกัล่าวข้างต้น”

ช่ื่�อ ตั้ำาแหุ้น่ง ลัายม่อช่ื่�อ

1.  นายสมัย ลี�สกุัล กัริริมกัาริผู้มีอำานาจำลงนาม และป็ริะธุานกัริริกัาริบริิหาริ ...............................................

2.  นายภูาสิต ลี�สกุัล กัริริมกัาริผู้มีอำานาจำลงนาม และป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ ...............................................

ผู้้�รัิบมอบอำานาจ

ช่ื่�อ ตั้ำาแหุ้น่ง ลัายม่อช่ื่�อ

นายภูาสิต ลี�สกุัล กัริริมกัาริผู้มีอำานาจำลงนาม และป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ ...............................................

กัาริริับริอ ค าม กัตอ อ อม
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อกัสาริ นบ
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ริา อี ด กีั� กัับกัริริมกัาริ บริิหาริ 
มีอำานาจำค บคม านกัาริบริิษััท

อกัสาริ นบ 

นา จิำตริ รัิตนานนท์
ริ านกัริริมกัาริ กัริริมกัาริ มีอำานาจำ นาม

อายุ: 66 ปี็

วัันท่�ได�รัิบแต่ั้งตัั้�งเปนกริริมการิบริิษััท 25 เมษัายน 2548

จำานวันปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง 16 ปี็ 8 เดือน (นับถ่ืงเดือนธัุนวาคม 2564)

การิเข�าร่ิวัมปริะชุื่มคณะกริริมการิบริิษััทในปี 2564 8/8

สัดส่วันการิถ่ือหุุ้�นในบริิษััท  ณ 31 ธัุนวัาคม 2564 28.660% (2,747,711,285 หุ้น) ถืือหุ้น โดยตริงและโดยอ้อมผ่าน
บริิษััท เคพีเค 1999 จำำากััด ที�นางไพจิำตริถืือหุ้นอยู่ร้ิอยละ 50.50

ควัามสัมพันธ์ุทางคริอบครัิวัริะหุ้ว่ัางกริริมการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริ เป็็นมาริดา ของนายภูาสิต ลี�สกุัล กัริริมกัาริและป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�
บริิหาริ และนางสาวภูาวิตา ลี�สกุัล กัริริมกัาริและผู้อำานวยกัาริ
สายงานบริิหาริองค์กัริ

คุณวุั ิทางการิศ้กษัาส้งสุด ป็ริิญญาโท  เศริษัฐศาสตร์ิกัาริเมือง จุำ าลงกัริณ์มหาวิทยาลัย

การิอบริม

สถืาบัน หุ้ลัักส้ตั้ริ

วิทยาลัยกัาริยุติธุริริม สถืาบันพัฒนา
ข้าริาชั่กัาริฝ่่ายตุลากัาริศาลยุติธุริริริม

หลักัสูตริ ผู้บริิหาริกัริะบวนกัาริยุติธุริริมริะดับสูง (บ.ย.ส) รุ่ินที� 23/2561

สถืาบันพริะป็กัเกัล้า หลักัสูตริป็ริะกัาศนียบัตริธุริริมภิูบาลทางกัาริแพทย์สำาหรัิบบริิหาริริะดับสูง รุ่ินที� 6/2560

สถืาบันวิทยากัาริพลังงาน หลักัสูตริผู้บริิหาริริะดับสูงด้านวิทยากัาริพลังงาน (วพน.) รุ่ินที� 6/2558

สมาคมส่งเสริิมสถืาบันกัริริมกัาริบริิษััทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่ินที� 142/2554
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ินที� 15/2550
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ินที� 38/2548

สถืาบันวิทยากัาริตลาดทุน หลักัสูตริผู้บริิหาริริะดับสูง สถืาบันวิทยากัาริตลาดทุน (วตท.) รุ่ินที� 5/2550

วิทยาลัยป้็องกัันริาชั่อาณาจัำกัริ หลักัสูตริกัาริป้็องกัันริาชั่อาณาจัำกัริภูาครัิฐร่ิวมเอกัชั่น (ป็ริอ.) รุ่ินที� 48/2548
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ปริะสบการิณ์ทำางานในริะยะ 5 ปีย�อนหุ้ลััง
บริิษััท ท่อาร์ิซ่ึ่ คอนสตั้รัิคชัื่�น จำากัด (มหุ้าชื่น)

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง

2548 - ปั็จำจุำบัน ป็ริะธุานกัริริมกัาริ

ตั้ำาแหุ้น่งในบริิษััทจดทะเบ่ยนอ่�น   ไม่มี

ตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�ไม่ใช่ื่บริิษััทจดทะเบ่ยน 3 แห่ง

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง บริิษััท ปริะเภทธุุริกิจ

2558 - ปั็จำจุำบัน ป็ริะธุานกัริริมกัาริ
บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด บริิกัาริรัิบเหมาก่ัอสร้ิาง

2556 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ

2551 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ TRC International Limited (ป็ริะเทศฮ่องกัง) ลงทุน และเข้าป็ริะมูลงานในโคริงกัาริต่าง ๆ

2545 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริผู้จัำดกัาริ บริิษััท เคพีเค 1999 จำำากััด ให้เช่ั่าอสังหาริิมทรัิพย์

การิดำาริงตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�แข่งขัน/กิจการิท่�เก่�ยวัเน่�องกับธุุริกิจของบริิษััท ไม่มี

ปริะวััติั้การิทำาผิู้ดก หุ้มายในริะยะ 10 ปีท่�ผู่้านมา ไม่มี
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นา รัิชั่ดา ริ ์ ริาชั่ ท ินทร์ิ
กัริริมกัาริอิสริ  ริ านกัริริมกัาริตริ จำสอบ 
กัริริมกัาริ ิจำาริ าคาตอบ ทน สริริหา 
กัริริมกัาริบริริษััท ิบา

กัริริมกัาริบริิหาริค าม สี�

อายุ: 64 ปี็

วัันท่�ได�รัิบแต่ั้งตัั้�งเปนกริริมการิบริิษััท 21 มิถุืนายน 2562

จำานวันปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง 2 ปี็ 6 เดือน (นับถ่ืงเดือนธัุนวาคม 2564)

การิเข�าร่ิวัมปริะชุื่มกริริมการิในปี 2564

คณะกริริมการิบริิษััท
คณะกริริมการิ

ตั้ริวัจสอบ
คณะกริริมการิพิจาริณา
ค่าตั้อบแทนแลัะสริริหุ้า

คณะกริริมการิ
บริริษััทภิบาลั

คณะกริริมการิ
บริิหุ้าริควัามเส่�ยง

8/8 4/4 2/2 2/2 2/2

สัดส่วันการิถ่ือหุุ้�นในบริิษััท  ณ 31 ธัุนวัาคม 2564 ไม่มี

ควัามสัมพันธ์ุทางคริอบครัิวัริะหุ้ว่ัางกริริมการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริ ไม่มี

คุณวุั ิทางการิศ้กษัาส้งสุด ป็ริิญญาโท บริิหาริธุุริกิัจำมหาบัณฑิ์ต มหาวิทยาลัยหอกัาริค้าไทย

การิอบริม

สถืาบัน หุ้ลัักส้ตั้ริ

สถืาบันพริะป็กัเกัล้า และแพทยสภูา ป็ริะกัาศนียบัตริธุริริมาภิูบาลทางกัาริแพทย์สำาหรัิบผู้บริิหาริริะดับสูง (ป็ธุพ.) รุ่ินที� 9/2563

สมาคมส่งเสริิมสถืาบันกัริริมกัาริบริิษััทไทย - Advanced Audit Committee Program (AACP) 32/2562
- Director Certification Program (DCP) รุ่ินที� 204/2558
- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่ินที� 21/2557
- Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่ินที� 1/2557
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ินที� 111/2557

สมาคมบริิษััทจำดทะเบียนไทย TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่ินที� 4/2552

สถืาบันวิทยากัาริตลาดทุน ผู้บริิหาริริะดับสูง รุ่ินที� 25 ปี็ 2560

Governance Matters Australia The oard’s Role in Strategic Formulation
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ปริะสบการิณ์ทำางานในริะยะ 5 ปีย�อนหุ้ลััง
บริิษััท ท่อาร์ิซ่ึ่ คอนสตั้รัิคชัื่�น จำากัด (มหุ้าชื่น)

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง

21 มิ.ย. 2562 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริอิสริะ ป็ริะธุานกัริริมกัาริตริวจำสอบ กัริริมกัาริบริิหาริความเสี�ยง 
และกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหา

14 พ.ค. 2564 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริบริริษััทภิูบาล

ตั้ำาแหุ้น่งในบริิษััทจดทะเบ่ยนอ่�น   1 แห่ง

ชื่่วังเวัลัา ตั้ำาแหุ้น่ง บริิษััท ปริะเภทธุุริกิจ

2561 - ป็ัจำจำุบัน กัริริมกัาริอิสริะ และป็ริะธุาน
กัริริมกัาริตริวจำสอบ

บริิษััท ไทยยูเนี�ยนฟีดมิลล์ จำำากััด 
(มหาชั่น)

ผลิตและจำำาหน่ายอาหาริสัตว์

12 พ.ย. 62 – 25 พ.ย. 63 กัริริมกัาริอิสะ และ
กัริริมกัาริตริวจำสอบ 

บริิษััท อสมท จำำากััด (มหาชั่น) “MCOT” สื�อสาริมวลชั่น

2558 - 2561 ริองกัริริมกัาริผู้จัำดกัาริใหญ่/ 
สายงานบัญชีั่และกัาริเงิน

บริิษััท ไออาร์ิพีซีี จำำากััด (มหาชั่น) ธุุริกิัจำปิ็โตริเลียมและปิ็โตริเคมี

2558 - 2561 ผู้ช่ั่วยกัริริมกัาริผู้จัำดกัาริใหญ่ บริิษััท ป็ตท. จำำากััด (มหาชั่น) ปิ็โตริเลียม

ตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�ไม่ใช่ื่บริิษััทจดทะเบ่ยน 3 แห่ง

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง บริิษััท ปริะเภทธุุริกิจ

2564 - ป็ัจำจำุบัน กัริริมกัาริ และ
ป็ริะธุานกัริริมกัาริตริวจำสอบ

องค์กัาริสะพานป็ลา รัิฐวิสาหกิัจำ

2564 – ป็ัจำจำุบัน กัริริมกัาริ บริิษััท ไทยแลนด์พริิวิเลจำ คาร์ิด จำำากััด รัิฐวิสาหกิัจำ

2563 – ป็ัจำจำุบัน กัริริมกัาริ และ
ป็ริะธุานกัริริมกัาริตริวจำสอบ

องค์กัาริสวนสัตว์แห่งป็ริะเทศไทย
ในพริะริาชูั่ป็ถัืมภ์ู

รัิฐวิสาหกิัจำ

2559 - 2561 กัริริมกัาริ บริิษััท ไออาร์ิพีซีี พีซีีซีี จำำากััด จำำาหน่ายปิ็โตริเคมี

2558 - 2561 กัริริมกัาริ บริิษััท นำ�ามัน ไออาร์ิพีซีี จำำากััด จำำาหน่ายผลิตภัูณฑ์์นำ�ามันและก๊ัาซี

2558 - 2561 กัริริมกัาริ บริิษััท ไออาร์ิพีซีี โพลีออล จำำากััด ผลิตและจำำาหน่ายเคมีภัูณฑ์์สำาหรัิบ
ผลิตภัูณฑ์์โพลียูรีิเทน

2558 - 2561 กัริริมกัาริ บริิษััท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีั่ย) จำำากััด 
(มหาชั่น)

ผลิตและจำำาหน่ายผลิตภัูณฑ์์
ปิ็โตริเคมี

2558 - 2561 กัริริมกัาริ บริิษััท ไออาร์ิพีซีี คลีน พาวเวอร์ิ จำำากััด ผลิตและจำำาหน่ายไฟฟ้าและไอนำ�า

2558 - 2561 กัริริมกัาริ บริิษััท ไออาร์ิพีซีี เอ แอนด์ แอล จำำากััด จำำาหน่ายผลิตภัูณฑ์์ปิ็โตริเคมี

2558 - 2559 กัริริมกัาริ บริิษััท ไทย เอบีเอส จำำากััด ผลิตและจำำาหน่ายเม็ดพลาสติกั

การิดำาริงตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�แข่งขัน/กิจการิท่�เก่�ยวัเน่�องกับธุุริกิจของบริิษััท ไม่มี

ปริะวััติั้การิทำาผิู้ดก หุ้มายในริะยะ 10 ปีท่�ผู่้านมา ไม่มี
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ริอ าสตริาจำาริ ์นา ท ์กัำาจำริ ตติ กั  ี
กัริริมกัาริอิสริ  ริ านกัริริมกัาริบริิหาริค าม สี�  กัริริมกัาริตริ จำสอบ

ริ านกัริริมกัาริ ิจำาริ าคาตอบ ทน สริริหา
อายุ: 66 ปี็

วัันท่�ได�รัิบแต่ั้งตัั้�งเปนกริริมการิบริิษััท 29 เมษัายน 2562

จำานวันปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง 2 ปี็ 8 เดือน (นับถ่ืงเดือนธัุนวาคม 2564)

การิเข�าร่ิวัมปริะชุื่มกริริมการิในปี 2564
คณะกริริมการิบริิษััท คณะกริริมการิตั้ริวัจสอบ

คณะกริริมการิพิจาริณา
ค่าตั้อบแทนแลัะสริริหุ้า

คณะกริริมการิบริิหุ้าริควัามเส่�ยง

8/8 4/4 2/2 2/2

สัดส่วันการิถ่ือหุุ้�นในบริิษััท  ณ 31 ธัุนวัาคม 2564 ไม่มี

ควัามสัมพันธ์ุทางคริอบครัิวัริะหุ้ว่ัางกริริมการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริ ไม่มี

คุณวุั ิทางการิศ้กษัาส้งสุด วุฒิบัตริกุัมาริเวชั่ศาสตร์ิ (เทียบเท่าป็ริิญญาเอกั) 
จุำ าลงกัริณ์มหาวิทยาลัย

การิอบริม

สถืาบัน หุ้ลัักส้ตั้ริ

สมาคมส่งเสริิมสถืาบันกัริริมกัาริบริิษััทไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่ินที� 35/2548

วิทยาลัยป้็องกัันริาชั่อาณาจัำกัริ หลักัสูตริกัาริป้็องกัันริาชั่อาณาจัำกัริภูาครัิฐร่ิวมเอกัชั่น (ป็ริอ.)
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ปริะสบการิณ์ทำางานในริะยะ 5 ปีย�อนหุ้ลััง
บริิษััท ท่อาร์ิซ่ึ่ คอนสตั้รัิคชัื่�น จำากัด (มหุ้าชื่น)

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง

23 พ.ย. 2564 - ปั็จำจุำบัน ป็ริะธุานกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหา  

13 พ.ย. 2562 - ปั็จำจุำบัน ป็ริะธุานกัริริมกัาริบริิหาริความเสี�ยง

29 เม.ย.  – 12 พ.ย. 62 กัริริมกัาริบริิหาริความเสี�ยง

29 เม.ย. 2562 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริอิสริะ กัริริมกัาริตริวจำสอบ และกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหา

  ตั้ำาแหุ้น่งในบริิษััทจดทะเบ่ยนอ่�น   1 แห่ง

ช่ื่วังเวัลัา ตั้ำาแหุ้น่ง บริิษััท ปริะเภทธุุริกิจ

2560 – ปั็จำจุำบัน  กัริริมกัาริอิสริะ  บริิษััท เบอร์ิลี� ยุคเกัอร์ิ จำำากััด (มหาชั่น) “ C” กัาริผลิตและกัาริจัำดจำำาหน่าย

ตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�ไม่ใช่ื่บริิษััทจดทะเบ่ยน 2 แห่ง

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง บริิษััท ปริะเภทธุุริกิจ

2561-ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริสภูาผู้ทริงคุณวุฒิ สถืาบันเทคโนโลยีจิำตริลดา สถืาบันอุดมศ่กัษัาในกัำากัับของรัิฐ

2559 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริสภูาผู้ทริงคุณวุฒิ จุำ าลงกัริณ์มหาวิทยาลัย สถืาบันอุดมศ่กัษัาในกัำากัับของรัิฐ

2558 - 2559 ป็ลัดกัริะทริวง กัริะทริวงศ่กัษัาธิุกัาริ หน่วยงานรัิฐ

2557 – 2561 กัริริมกัาริสภูาผู้ทริงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิำตริลดา สถืาบันอุดมศ่กัษัาในกัำากัับของรัิฐ

การิดำาริงตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�แข่งขัน/กิจการิท่�เก่�ยวัเน่�องกับธุุริกิจของบริิษััท ไม่มี

ปริะวััติั้การิทำาผิู้ดก หุ้มายในริะยะ 10 ปีท่�ผู่้านมา ไม่มี
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นา ทิ ์ ิ าสตร์ิ
กัริริมกัาริอิสริ  กัริริมกัาริตริ จำสอบ

กัริริมกัาริ ิจำาริ าคาตอบ ทน สริริหา 

ริ านกัริริมกัาริบริริษััท ิบา
อายุ: 67 ปี็

วัันท่�ได�รัิบแต่ั้งตัั้�งเปนกริริมการิบริิษััท 24 กุัมภูาพันธ์ุ 2559

จำานวันปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง 5 ปี็ 10 เดือน (นับถ่ืงเดือนธัุนวาคม 2564)

การิเข�าร่ิวัมปริะชุื่มกริริมการิในปี 2564

คณะกริริมการิบริิษััท คณะกริริมการิตั้ริวัจสอบ
คณะกริริมการิพิจาริณา
ค่าตั้อบแทนแลัะสริริหุ้า

คณะกริริมการิ
บริริษััทภิบาลั

8/8 4/4 2/2 2/2

สัดส่วันการิถ่ือหุุ้�นในบริิษััท  ณ 31 ธัุนวัาคม 2564 ไม่มี

ควัามสัมพันธ์ุทางคริอบครัิวัริะหุ้ว่ัางกริริมการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริ ไม่มี

คุณวุั ิทางการิศ้กษัาส้งสุด ป็ริิญญาตรีิ อักัษัริศาสตริบัณฑิ์ต (ภูาษัาอังกัฤษั) มหาวิทยาลัยศิลป็ากัริ

การิอบริม

สถืาบัน หุ้ลัักส้ตั้ริ

สมาคมส่งเสริิมสถืาบันกัริริมกัาริบริิษััทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่ินที� 226/2559
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ินที� 38/2559

กัริะทริวงอุตสาหกัริริม นักับริิหาริริะดับสูงด้านกัาริพัฒนาธุุริกิัจำอุตสาหกัริริมและกัริริมกัาริลงทุน 
(วธุอ.) รุ่ินที� 2/2558

สถืาบันวิทยากัาริพลังงาน บริิษััท ป็ตท. จำำากััด (มหาชั่น) ผู้บริิหาริริะดับสูงด้านวิทยากัาริพลังงาน (วพน.) รุ่ินที� 6/2558

ศูนย์บริิกัาริวิชั่ากัาริแห่งจุำ าลงกัริณ์มหาวิทยาลัย ภููมิพลังแผ่นดิน สำาหรัิบผู้บริิหาริริะดับสูง (ภูพผ.) รุ่ินที� 2/2557

สำานักังานรัิฐบาลอิเล็กัทริอนิกัส์ (องค์กัาริมหาชั่น) นักับริิหาริรัิฐบาลอิเล็กัทริอนิกัส์ (สริอ.) รุ่ินที� 3/2556

สำานักังานข่าวกัริองแห่งชั่าติ กัาริบริิหาริจัำดกัาริความมั�นคงแห่งชั่าติ (บมชั่.) รุ่ินที� 2/2553

สำานักังานคณะกัริริมกัาริข้าริาชั่กัาริพลเรืิอน นักับริิหาริริะดับสูง ผู้นำาที�มีวิสัยทัศน์และคุณธุริริม (นบส.1) รุ่ินที� 53/2550

สถืาบันฝ่กัอบริมด้านสำาริวจำและผลิตปิ็โตเลียม กัรุิงป็ารีิส 
ป็ริะเทศฝ่รัิ�งเศส

กัาริป็ฏิิรูิป็องค์กัริ

สำานักังานป็ลัดกัริะทริวงพลังงาน โคริงกัาริพัฒนานักับริิหาริด้านพลังงานริะดับสูง

สถืาบันศศินทร์ิแห่งจุำ าลงกัริณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริิหาริริะดับสูง
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ปริะสบการิณ์ทำางานในริะยะ 5 ปีย�อนหุ้ลััง
บริิษััท ท่อาร์ิซ่ึ่ คอนสตั้รัิคชัื่�น จำากัด (มหุ้าชื่น)

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง

13 พ.ย. 2562 – ปั็จำจุำบัน ป็ริะธุานกัริริมกัาริบริริษััทภิูบาล

2559 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริอิสริะ กัริริมกัาริตริวจำสอบ และกัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหา

ตั้ำาแหุ้น่งในบริิษััทจดทะเบ่ยนอ่�น   1 แห่ง

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง บริิษััท ปริะเภทธุุริกิจ

2559 - ป็ัจำจำุบัน กัริริมกัาริอิสริะ กัริริมกัาริตริวจำสอบ 
กัริริมกัาริสริริหาและพิจำาริณาค่าตอบแทน
กัริริมกัาริบริิหาริความเสี�ยง

บริิษััท ไทยชูั่กัาร์ิ เทอร์ิมิเนิ�ล จำำากััด 
(มหาชั่น) “TSTE”

ขนส่งและโลจิำสติกัส์ 

ตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�ไม่ใช่ื่บริิษััทจดทะเบ่ยน 3 แห่ง

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง บริิษััท ปริะเภทธุุริกิจ

สิงหาคม 2562- ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ บริิษััท แอท เอนเนอจีำ โซีลูชัั่�น จำำากััด จัำดหาและให้บริิกัาริด้าน
สาธุาริณูป็โภูคแก่ัโริงงาน
อุตสาหกัริริม

พ.ศ. 2558 - ปั็จำจุำบัน คณะกัริริมกัาริกัาริกัำาหนดตำาแหน่งริะดับสูง กัริะทริวงอุตสาหกัริริม ภูาครัิฐ

2558 - ปั็จำจุำบัน ผู้อำานวยกัาริบริิหาริ สถืาบันฝ่กัอบริมและพัฒนาบุคลากัริ
ด้านปิ็โตริเลียม

ฝ่กัอบริมบุคลากัริที�ทำางาน
ในธุุริกิัจำสำาริวจำ และผลิต
ปิ็โตริเลียมในป็ริะเทศไทย

การิดำาริงตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�แข่งขัน/กิจการิท่�เก่�ยวัเน่�องกับธุุริกิจของบริิษััท ไม่มี

ปริะวััติั้การิทำาผิู้ดก หุ้มายในริะยะ 10 ปีท่�ผู่้านมา ไม่มี
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นา สมั  สีกั  
กัริริมกัาริ มีอำานาจำ นาม ริ านกัริริมกัาริบริิหาริ 
อายุ: 66 ปี็

วัันท่�ได�รัิบแต่ั้งตัั้�งเปนกริริมการิบริิษััท 9 พฤษัภูาคม 2550

จำานวันปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง 14 ปี็ 7 เดือน (นับถ่ืงเดือนธัุนวาคม 2564)

การิเข�าร่ิวัมปริะชุื่มกริริมการิในปี 2564

คณะกริริมการิบริิษััท คณะกริริมการิบริิหุ้าริ

8/8 15/15

สัดส่วันการิถ่ือหุุ้�นในบริิษััท  ณ 31 ธัุนวัาคม 2564 1.227 % (117,631,494 หุ้น)

ควัามสัมพันธ์ุทางคริอบครัิวัริะหุ้ว่ัางกริริมการิแลัะ
ผู้้�บริิหุ้าริ

เป็็นบิดา ของนายภูาสิต ลี�สกุัล กัริริมกัาริและป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ และ
นางสาวภูาวิตา ลี�สกุัล กัริริมกัาริและผู้อำานวยกัาริสายงานบริิหาริองค์กัริ

คุณวุั ิทางการิศ้กษัาส้งสุด ป็ริิญญาโท บริิหาริธุุริกิัจำ สถืาบันบัณฑิ์ตบริิหาริธุุริกิัจำศศินทร์ิแห่งจุำ าลงกัริณ์

การิอบริม

สถืาบัน หุ้ลัักส้ตั้ริ

สำานักังานส่งเสริิมเศริษัฐกิัจำดิจิำทัล (DEPA) ผู้นำากัาริส่งเสริิมดิจิำทัลด้านธุุริกิัจำเกัษัตริ (CDA) รุ่ินที� 2/2563 

สถืาบันพริะป็กัเกัล้า ป็ริะกัาศนียบัตริธุริริมาภิูบาลทางกัาริแพทย์สำาหรัิบบริิหาริริะดับสูง รุ่ินที� 8/2562

The Thai Fintech Association และ ICORA Co., Ltd. Cryptoasset Revolution (CAR) รุ่ิน 1/2561

ฝู่งบิน 604 กัองบิน 6 กัองทัพอากัาศ สมาชิั่กัหน่วยฝ่กักัาริบินพลเรืิอน รุ่ินที� 72/2561

สภูาอุตสาหกัริริมแห่งป็ริะเทศไทย กัาริป็ฏิิรูิป็ธุุริกิัจำและสร้ิางเครืิอข่ายนวัตกัริริม ( RAIN) รุ่ิน 1/2560  

สถืาบันวิทยากัาริพลังงาน ผู้บริิหาริริะดับสูงด้านวิทยากัาริพลังงาน (วพน.) รุ่ินที� 8/2559  

วิทยาลัยป้็องกัันริาชั่อาณาจัำกัริ - กัาริบริิหาริจัำดกัาริด้านความมั�นคงขั�นสูง (สวป็อ.มส.5) ปี็ 2557
- กัาริป้็องกัันริาชั่อาณาจัำกัริภูาครัิฐร่ิวมเอกัชั่น (ป็ริอ.) รุ่ินที� 16/2546 (วป็อ.46)

สถืาบันวิทยากัาริกัาริค้า มหาวิทยาลัยหอกัาริค้าไทย ผู้บริิหาริริะดับสูงด้านกัาริค้าและกัาริพาณิชั่ย์ (TEPCoT) รุ่ิน 5/2556 

สมาคมส่งเสริิมสถืาบันกัริริมกัาริบริิษััทไทย - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่ินที� 18/2555
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ินที� 64/2550

สถืาบันพัฒนาเมือง กัรุิงเทพมหานคริ ผู้บริิหาริริะดับสูง ด้านกัาริบริิหาริงานพัฒนาเมือง (มหานคริ1) รุ่ินที� 1/2554

สถืาบันวิทยากัาริตลาดทุน ผู้บริิหาริริะดับสูงของสถืาบันวิทยากัาริตลาดทุน (วตท.) รุ่ินที� 7/2551
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ปริะสบการิณ์ทำางานในริะยะ 5 ปีย�อนหุ้ลััง
บริิษััท ท่อาร์ิซ่ึ่ คอนสตั้รัิคชัื่�น จำากัด (มหุ้าชื่น)

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง
2558 - ปั็จำจุำบัน ป็ริะธุานกัริริมกัาริบริิหาริ

2550 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ

ตั้ำาแหุ้น่งในบริิษััทจดทะเบ่ยนอ่�น   ไม่มี

ตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�ไม่ใช่ื่บริิษััทจดทะเบ่ยน 14 แห่ง

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง บริิษััท ปริะเภทธุุริกิจ
ต.ค. 2564 -  ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริและป็ริะธุานกัริริมกัาริบริิษััท บริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด ลงทุนในโคริงกัาริที�เกีั�ยวข้องกัับ

สาธุาริณูป็โภูคพื�นฐาน

เม.ย. 63 – ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริและป็ริะธุานกัริริมกัาริบริิษััท บริิษััท มาสเตอร์ิ สไตล์ จำำากััด สถืานพยาบาลด้านศัลยกัริริม
ความงาม รัิกัษัาผิวพริริณคริบวงจำริ

มี.ค. 63 – ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ บริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี จำำากััด ให้บริิกัาริวิจัำยพัฒนาริะบบตริวจำ
สอบควบคุม วิเคริาะห์ ตลอดจำน
บริิกัาริจัำดกัาริและป็ริะมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่

ส.ค. 62 – ปั็จำจุำบัน ป็ริะธุานกัริริมกัาริ บริิษััท แอท เอนเนอจีำ โซีลูชัั่�น จำำากััด จัำดหาและให้บริิกัาริด้าน
สาธุาริณูป็โภูคแก่ัโริงงาน
อุตสาหกัริริม

2561-ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริคณะกัริริมกัาริร่ิวมภูาคเอกัชั่น 3 สถืาบัน (กักัริ.) สภูาหอกัาริค้าแห่งป็ริะเทศไทย สภูาอุตสาหกัริริม
แห่งป็ริะเทศไทย และสมาคมธุนาคาริไทย

-

2560 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ สมาคมบริิษััทจำดทะเบียนไทย -

2559 - ปั็จำจุำบัน ริองป็ริะธุาน สภูาอุตสาหกัริริมแห่งป็ริะเทศไทย -

เม.ย. 61 – กั.ค. 63 ป็ริะธุานสายงานสื�อสาริองค์กัริและริายได้

เม.ย. 2559-เม.ย 2561 ป็ริะธุานบริิหาริ สถืาบันอุตสาหกัริริมเพื�อกัาริเกัษัตริ

2558 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ และกัริริมกัาริผู้
จัำดกัาริ

บริิษััท อาเซีียนโป็แตชั่ชัั่ยภููมิ จำำากััด (มหาชั่น) เหมืองแร่ิโพแทชั่

2554 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ TRC Engineering LLCสาธุาริณรัิฐสุลต่านโอมาน ให้บริิกัาริงานวิศวกัริริมก่ัอสร้ิางที�
สาธุาริณรัิฐสุลต่านโอมาน

2553 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ TRC Middle East LLC 
สาธุาริณรัิฐสุลต่านโอมาน

ให้บริิกัาริงานวิศวกัริริมก่ัอสร้ิางที�
สาธุาริณรัิฐสุลต่านโอมาน

2551 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ TRC International Limited 
(ป็ริะเทศฮ่องกัง)

ลงทุน และเข้าป็ริะมูลงานใน
โคริงกัาริต่าง ๆ

2551 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ TRC Investment Limited สาธุาริณรัิฐมอริิเชีั่ยส ลงทุน และเข้าป็ริะมูลงานใน
โคริงกัาริต่าง ๆ

2550 - 2564 กัริริมกัาริ บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด บริิกัาริรัิบเหมาก่ัอสร้ิาง

การิดำาริงตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�แข่งขัน/กิจการิท่�เก่�ยวัเน่�องกับธุุริกิจของบริิษััท ไม่มี

ปริะวััติั้การิทำาผิู้ดก หุ้มายในริะยะ 10 ปีท่�ผู่้านมา ไม่มี
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นา จำนี ์ าส ัสดิ
กัริริมกัาริ มีอำานาจำ นาม กัริริมกัาริ ิจำาริ าคาตอบ ทน สริริหา 

กัริริมกัาริบริริษััท ิบา  กัริริมกัาริบริิหาริค าม สี� กัริริมกัาริบริิหาริ 
อายุ: 61 ปี็

วัันท่�ได�รัิบแต่ั้งตัั้�งเปนกริริมการิบริิษััท 9 สิงหาคม 2550

จำานวันปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง 14 ปี็ 4 เดือน (นับถ่ืงเดือนธัุนวาคม 2564)

การิเข�าร่ิวัมปริะชุื่มกริริมการิในปี 2564

คณะกริริมการิบริิษััท
คณะกริริมการิพิจาริณา
ค่าตั้อบแทนแลัะสริริหุ้า

คณะกริริมการิ
บริริษััทภิบาลั

คณะกริริมการิ
บริิหุ้าริควัามเส่�ยง

คณะกริริมการิบริิหุ้าริ

8/8 2/2 2/2 2/2 9/15

สัดส่วันการิถ่ือหุุ้�นในบริิษััท  ณ 31 ธัุนวัาคม 2564 ไม่มี

ควัามสัมพันธ์ุทางคริอบครัิวัริะหุ้ว่ัางกริริมการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริ ไม่มี

คุณวุั ิทางการิศ้กษัาส้งสุด ป็ริิญญาโท บริิหาริธุุริกิัจำ สาขากัาริตลาด มหาวิทยาลัยริามคำาแหง

การิอบริม

สถืาบัน หุ้ลัักส้ตั้ริ

สำานักังานคณะกัริริมกัาริกัำากัับหลักัทรัิพย์และ
ตลาดหลักัทรัิพย์

งานสัมมนาเผยแพร่ิผลกัาริศ่กัษัาข้อมูลริายกัาริบัญชีั่ที�ผู้สอบบัญชีั่เสนอให้บริิษััท
จำดทะเบียนป็รัิบป็รุิงแก้ัไขงบกัาริเงิน สำาหรัิบกัาริตริวจำสอบงบกัาริเงินงวดปี็ 2561

สถืาบันพลังงานเพื�ออุตสาหกัริริม สภูาอุตสาหกัริริม
แห่งป็ริะเทศไทย

สัมมนาวิชั่ากัาริป็ริะจำำาปี็ Energy Symposium 2559

สมาคมส่งเสริิมสถืาบันกัริริมกัาริบริิษััทไทย - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่ินที� 4/2557
- Director Certification Program (DCP) รุ่ินที� 151/2554
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่ินที� 9/2552
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ินที� 64/2550

คณะเศริษัฐศาสตร์ิ จุำ าลงกัริณ์มหาวิทยาลัย กัาริบริิหาริความเสี�ยงองค์กัริ รุ่ินที� 3/2557

สภูาอุตสาหกัริริมแห่งป็ริะเทศไทย - กัาริขับเคลื�อนอุตสาหกัริริมไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
- ศ่กัษัาดูงานแลกัเป็ลี�ยนป็ริะสบกัาริณ์ โริงกัำาจัำดขยะผลิตไฟฟ้าเพื�อสิ�งแวดล้อม 
 ณ ศูนย์กัำาจัำดมูลฝ่อยหนองแขม กัรุิงเทพมหานคริ 
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ปริะสบการิณ์ทำางานในริะยะ 5 ปีย�อนหุ้ลััง
บริิษััท ท่อาร์ิซ่ึ่ คอนสตั้รัิคชัื่�น จำากัด (มหุ้าชื่น)

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง

2558 –ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริบริิหาริ 

2558 – 2563 ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�กัาริตลาด

2556 – ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหา และกัริริมกัาริบริิหาริความเสี�ยง

2555 – ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริบริริษััทภิูบาล

2550 – ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ

2550 -2561 กัริริมกัาริจัำดกัาริ

ตั้ำาแหุ้น่งในบริิษััทจดทะเบ่ยนอ่�น   ไม่มี

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง บริิษััท ปริะเภทธุุริกิจ

2556 - 31 พ.ค. 2563 กัริริมกัาริอิสริะ กัริริมกัาริตริวจำสอบ และ
กัริริมกัาริสริริหาและพิจำาริณาค่าตอบแทน

บริิษััท อควา คอร์ิเป็อเริชัั่�น จำำากััด 
(มหาชั่น) “A UA”

บริิกัาริสื�อและสิ�งพิมพ์

ตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�ไม่ใช่ื่บริิษััทจดทะเบ่ยน 7 แห่ง

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง บริิษััท ปริะเภทธุุริกิจ

2560 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ บริิษััท เอสเอชั่ คริอสซิี�งส์ จำำากััด บริิกัาริรัิบเหมาก่ัอสร้ิาง

2560 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ บริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด ลงทุนในโคริงกัาริที�เกีั�ยวข้องกัับสาธุาริณูป็โภูคพื�นฐาน

2559 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ บริิษััท อาเซีียนโป็แตชั่ชัั่ยภููมิ จำำากััด 
(มหาชั่น)

เหมืองแร่ิโพแทชั่

2558 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด บริิกัาริรัิบเหมาก่ัอสร้ิาง

2554 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ TRC Engineering LLC สาธุาริณรัิฐ
สุลต่านโอมาน

ให้บริิกัาริงานวิศวกัริริมก่ัอสร้ิางที�สาธุาริณรัิฐสุลต่านโอมาน

2554 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ TRC Middle East LLC สาธุาริณรัิฐ
สุลต่านโอมาน

ให้บริิกัาริงานวิศวกัริริมก่ัอสร้ิางที�สาธุาริณรัิฐสุลต่านโอมาน

2549 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด บริิกัาริรัิบเหมาก่ัอสร้ิาง

การิดำาริงตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�แข่งขัน/กิจการิท่�เก่�ยวัเน่�องกับธุุริกิจของบริิษััท ไม่มี

ปริะวััติั้การิทำาผิู้ดก หุ้มายในริะยะ 10 ปีท่�ผู่้านมา ไม่มี
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นา าสิต สีกั  
กัริริมกัาริ มีอำานาจำ นาม ริ าน จำาหนาที�บริิหาริ 

กัริริมกัาริ ิจำาริ าคาตอบ ทน สริริหา 

กัริริมกัาริบริิหาริค าม สี�  กัริริมกัาริบริิหาริ
อายุ: 38 ปี็

วัันท่�ได�รัิบแต่ั้งตัั้�งเปนกริริมการิบริิษััท 21 มีนาคม 2556

จำานวันปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง 8 ปี็ 9 เดือน (นับถ่ืงเดือนธัุนวาคม 2564)

การิเข�าร่ิวัมปริะชุื่มกริริมการิในปี 2564

คณะกริริมการิบริิษััท
คณะกริริมการิพิจาริณา
ค่าตั้อบแทนแลัะสริริหุ้า

คณะกริริมการิ
บริิหุ้าริควัามเส่�ยง

คณะกริริมการิบริิหุ้าริ

8/8 2/2 2/2 15/15

สัดส่วันการิถ่ือหุุ้�นในบริิษััท  ณ 31 ธัุนวัาคม 2564 0.114% (10,919,998 หุ้น)

ควัามสัมพันธ์ุทางคริอบครัิวัริะหุ้ว่ัาง
กริริมการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริ

- เป็็นบุตริของนายสมัย ลี�สกุัล กัริริมกัาริและป็ริะธุานกัริริมกัาริบริิหาริและ 
 นางไพจิำตริ รัิตนานนท์ ป็ริะธุานกัริริมกัาริ
- เป็็นพี�ชั่ายของนางสาวภูาวิตา ลี�สกุัล กัริริมกัาริ และผู้อำานวยกัาริสายงาน 
 บริิหาริองค์กัริ

คุณวุั ิทางการิศ้กษัาส้งสุด - ป็ริิญญาโท บริิหาริธุุริกิัจำ สาขากัาริเงิน
 McCallum Graduate School of  usiness, entley University   
 สหรัิฐอเมริิกัา

การิอบริม

สถืาบัน หุ้ลัักส้ตั้ริ

สมาคมบริิษััทจำดทะเบียนไทย - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 
 ครัิ�งที� 7/2563
- TLCA Leadership Development Program (LDP)รุ่ินที� 4/2559
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ินที� 105/2556
- TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่ินที� 7/2554

สถืาบันวิทยากัาริพลังงาน ด้านวิทยากัาริพลังงาน สำาหรัิบนักับริิหาริรุ่ินใหม่ (วพม.) รุ่ิน 7/2562  

สถืาบันฝ่กัอบริมบุคลากัริด้านปิ็โตริเลียม The Management of the Expiring Petroleum Concessions 2559

สมาคมเศริษัฐศาสตร์ิ จุำ าลงกัริณ์มหาวิทยาลัย Ultra ealth (U ) รุ่ินที� 1/2559

สถืาบันพัฒนาความคิดสร้ิางสริริค์เชิั่งธุุริกิัจำ 
มหาวิทยาลัยศรีิป็ทุม

Difference: ow to arness usiness Creativity (A C) รุ่ินที� 3/2558

คณะตำาริวจำศาสตร์ิ โริงเรีิยนนายร้ิอยตำาริวจำ นักับริิหาริยุคใหม่เพื�องานพิทักัษ์ัสันติริาษัฎร์ิ(บพส) รุ่ินที� 1/2556

สถืาบันพริะป็กัเกัล้า ป็ริะกัาศนียบัตริผู้นำายุคใหม่ในริะบอบป็ริะชั่าธิุป็ไตย (ป็นป็.) รุ่ินที� 2/2555

NIDA- harton NIDA Executive Leadership Program (ELP) รุ่ินที� 5/2552
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ปริะสบการิณ์ทำางานในริะยะ 5 ปีย�อนหุ้ลััง
บริิษััท ท่อาร์ิซ่ึ่ คอนสตั้รัิคชัื่�น จำากัด (มหุ้าชื่น)

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง

2556 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ

2552 - ปั็จำจุำบัน ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ กัริริมกัาริบริิหาริ กัริริมกัาริพิจำาริณาค่าตอบแทนและสริริหา 
และกัริริมกัาริบริิหาริความเสี�ยง

2561 - ส.ค. 2564 รัิกัษัากัาริป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�กัาริเงิน

กั.พ. 2561 - กั.ย. 2561 รัิกัษัากัาริป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�ป็ฏิิบัติกัาริ  

2558 - 2561 ป็ริะธุานกัริริมกัาริจัำดกัาริ

ตั้ำาแหุ้น่งในบริิษััทจดทะเบ่ยนอ่�น   ไม่มี

ตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�ไม่ใช่ื่บริิษััทจดทะเบ่ยน 5 แห่ง

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง บริิษััท ปริะเภทธุุริกิจ

พ.ย. 63 – ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ บริิษััท มหัท จำำากััด ผลิต จำำาหน่าย ให้บริิกัาริด้าน
กัาริบริิหาริจัำดกัาริเทคโนโลยี
สาริสนเทศ กัาริพัฒนา
แพลตฟอร์ิม

มี.ค. 63 – ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ บริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี จำำากััด ให้บริิกัาริวิจัำยพัฒนาริะบบตริวจำ
สอบควบคุม วิเคริาะห์ ตลอดจำน
บริิกัาริจัำดกัาริและป็ริะมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่

2560 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ บริิษััท เอสเอชั่ คริอสซิี�งส์ จำำากััด บริิกัาริรัิบเหมาก่ัอสร้ิาง

2560 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ บริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด ลงทุนในโคริงกัาริที�เกีั�ยวข้องกัับ
สาธุาริณูป็โภูคพื�นฐาน

ส.ค. 55 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริและ 
ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ  

บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด บริิกัาริรัิบเหมาก่ัอสร้ิาง

2559 กัริริมกัาริ ชั่มริม uman Capital Management Club -

การิดำาริงตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�แข่งขัน/กิจการิท่�เก่�ยวัเน่�องกับธุุริกิจของบริิษััท ไม่มี

ปริะวััติั้การิทำาผิู้ดก หุ้มายในริะยะ 10 ปีท่�ผู่้านมา ไม่มี
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นา สา า ิตา สีกั
กัริริมกัาริ กัริริมกัาริบริริษััท ิบา  

อำาน กัาริสา านบริิหาริอ ค์กัริ

รัิกัษัากัาริ อำาน กัาริสา านกัาริต าด
อายุ: 35 ปี็

วัันท่�ได�รัิบแต่ั้งตัั้�งเปนกริริมการิบริิษััท 8 สิงหาคม 2561

จำานวันปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง 3 ปี็ 4 เดือน (นับถ่ืงเดือนธัุนวาคม 2564)

การิเข�าร่ิวัมปริะชุื่มกริริมการิในปี 2564

คณะกริริมการิบริิษััท คณะกริริมการิบริริษััทภิบาลั

8/8 2/2

สัดส่วันการิถ่ือหุุ้�นในบริิษััท  ณ 31 ธัุนวัาคม 2564 0.184% (17,645,411 หุ้น)

ควัามสัมพันธ์ุทางคริอบครัิวัริะหุ้ว่ัางกริริมการิแลัะ
ผู้้�บริิหุ้าริ

- เป็็นบุตริของนายสมัย ลี�สกุัล กัริริมกัาริและป็ริะธุานกัริริมกัาริบริิหาริ 
  และนางไพจิำตริ รัิตนานนท์ ป็ริะธุานกัริริมกัาริ
- น้องสาวของนายภูาสิต ลี�สกุัล กัริริมกัาริและป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ

คุณวุั ิทางการิศ้กษัาส้งสุด ป็ริิญญาโท International Economics and Finance, eio University 
ป็ริะเทศญี�ปุ่็น และ randeis International usiness School 
ป็ริะเทศสหรัิฐอเมริิกัา

การิอบริม

สถืาบัน หุ้ลัักส้ตั้ริ

สถืาบันพริะป็กัเกัล้า ป็ริะกัาศนียบัตริ ผู้นำายุคใหม่ในริะบอบป็ริะชั่าธิุป็ไตย รุ่ินที� 9

สมาคมส่งเสริิมสถืาบันกัริริมกัาริบริิษััทไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่ินที� 151/2561
ow to Develop a Risk Management Plan ( RP) รุ่ินที� 11/2559

จุำ าลงกัริณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตริ “ด้านกัาริบริิหาริทรัิพยากัริบุคคล” รุ่ินที� 40

วิทยาลัยกัาริเมืองกัาริป็กัคริองสถืาบันพริะป็กัเกัล้า ป็ริะกัาศนียบัตริผู้นำายุคใหม่ในริะบอบป็ริะชั่าธิุป็ไตย รุ่ินที� 9

ตลาดหลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย อบริมหลักัสูตริกัลยุทธ์ุด้านความยั�งยืนของธุุริกิัจำ (SET) รุ่ินที� 4

สมาคมบริิษััทจำดทะเบียนไทย TLCA Executive Development Program รุ่ินที� 16

สภูาอุตสาหกัริริมแห่งป็ริะเทศไทย oung F.T.I. Elite รุ่ินที� 3

สถืาบันพัฒนาความคิดสร้ิางสริริค์เชิั่งธุุริกิัจำ 
มหาวิทยาลัยศรีิป็ทุม

A C Talent: Grooming Rising Professionals
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ปริะสบการิณ์ทำางานในริะยะ 5 ปีย�อนหุ้ลััง
บริิษััท ท่อาร์ิซ่ึ่ คอนสตั้รัิคชัื่�น จำากัด (มหุ้าชื่น)

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง

2564 – ปั็จำจุำบัน รัิกัษัากัาริผู้อำานวยกัาริสายงานกัาริตลาด 

2561 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ และกัริริมกัาริบริริษััทภิูบาล

2559 - ปั็จำจุำบัน ผู้อำานวยกัาริสายงานบริิหาริองค์กัริ 

2558 - 2560 ผู้จัำดกัาริฝ่่ายสื�อสาริองค์กัริ

ตั้ำาแหุ้น่งในบริิษััทจดทะเบ่ยนอ่�น   ไม่มี

ตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�ไม่ใช่ื่บริิษััทจดทะเบ่ยน 5 แห่ง

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง บริิษััท ปริะเภทธุุริกิจ

กั.ค. 64 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ บริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด บริิกัาริรัิบเหมาก่ัอสร้ิาง

พ.ย. 63 – ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ บริิษััท มหัท จำำากััด ผลิต จำำาหน่าย ให้บริิกัาริด้านกัาริบริิหาริจัำดกัาริ
เทคโนโลยีสาริสนเทศ กัาริพัฒนาแพลตฟอร์ิม

ม.ค. 63 – ปั็จำจุำบัน คณะกัริริมกัาริตริวจำสอบและ
ติดตามกัาริบริิหาริงานตำาริวจำ 
(กัต.ตริ.)

เขตพื�นที�สถืานีตำาริวจำนคริบาล
คันนายาว

-

มี.ค. 63 – ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ บริิษััท โอลีฟ เทคโนโลยี จำำากััด ให้บริิกัาริวิจัำยพัฒนาริะบบตริวจำสอบควบคุม 
วิเคริาะห์ ตลอดจำนบริิกัาริจัำดกัาริและ
ป็ริะมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

2560 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริ บริิษััท ทีอาร์ิซีี ยูทิลิตี� จำำากััด ลงทุนในโคริงกัาริที�เกีั�ยวข้องกัับ
สาธุาริณูป็โภูคพื�นฐาน

การิดำาริงตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�แข่งขัน/กิจการิท่�เก่�ยวัเน่�องกับธุุริกิจของบริิษััท ไม่มี

ปริะวััติั้การิทำาผิู้ดก หุ้มายในริะยะ 10 ปีท่�ผู่้านมา ไม่มี
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นา ห์ อิ  คี
ริ าน จำาหนาที� ิบัติกัาริ กัริริมกัาริบริิหาริ

อายุ: 64 ปี็

การิเข�าร่ิวัมปริะชุื่มกริริมการิบริิหุ้าริในปี 2564 15/15

สัดส่วันการิถ่ือหุุ้�นในบริิษััท  ณ 31 ธัุนวัาคม 2564 0.026% (2,515,574 หุ้น)

ควัามสัมพันธ์ุทางคริอบครัิวัริะหุ้ว่ัางกริริมการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริ ไม่มี

คุณวุั ิทางการิศ้กษัาส้งสุด Technical Diploma in Mechanical Engineering, 
Singapore Polytechnic, Singapore

การิเข�าร่ิวัมปริะชุื่มกริริมการิในปี 2564

การิอบริม

สถืาบัน หุ้ลัักส้ตั้ริ

สมาคมส่งเสริิมสถืาบันกัริริมกัาริบริิษััทไทย หลักัสูตริ Director Accreditation Program (DAP) รุ่ินที� 74/2551

ปริะสบการิณ์ทำางานในริะยะ 5 ปีย�อนหุ้ลััง
บริิษััท ท่อาร์ิซ่ึ่ คอนสตั้รัิคชัื่�น จำากัด (มหุ้าชื่น)

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง

ต.ค. 2561 - ปั็จำจุำบัน ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�ป็ฏิิบัติกัาริ

2558 - ปั็จำจุำบัน กัริริมกัาริบริิหาริ

2560 – กั.ย. 2561 ริองป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�ป็ฏิิบัติกัาริ

2558 – ส.ค. 2561 กัริริมกัาริ  

2558 - 2561 กัริริมกัาริจัำดกัาริ

2556 - 2560 ผู้อำานวยกัาริโคริงกัาริ

ตั้ำาแหุ้น่งในบริิษััทจดทะเบ่ยนอ่�น   ไม่มี

ตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�ไม่ใช่ื่บริิษััทจดทะเบ่ยน ไม่มี

การิดำาริงตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�แข่งขัน/กิจการิท่�เก่�ยวัเน่�องกับธุุริกิจของบริิษััท ไม่มี

ปริะวััติั้การิทำาผิู้ดก หุ้มายในริะยะ 10 ปีท่�ผู่้านมา ไม่มี
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นา นา ี นริจิำตต์
ริ าน จำาหนาที�กัาริ ิน

อายุ: 56 ปี็

ควัามสัมพันธ์ุทางคริอบครัิวัริะหุ้ว่ัางกริริมการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริ ไม่มี

คุณวุั ิทางการิศ้กษัาส้งสุด ป็ริิญญาโท บัญชีั่มหาบัณฑิ์ต จุำ าลงกัริณ์มหาวิทยาลัย

การิอบริม

สถืาบัน หุ้ลัักส้ตั้ริ

ตลาดหลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย e-learning CFO’s Orientation Couse 

สมาคมส่งเสริิมสถืาบันกัริริมกัาริบริิษััทไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่ินที� 90/2011

ปริะสบการิณ์ทำางานในริะยะ 5 ปีย�อนหุ้ลััง
บริิษััท ท่อาร์ิซ่ึ่ คอนสตั้รัิคชัื่�น จำากัด (มหุ้าชื่น)

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง

ส.ค. 2564 - ปั็จำจุำบัน ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าที�กัาริเงิน)

ตั้ำาแหุ้น่งในบริิษััทจดทะเบ่ยนอ่�น   ไม่มี

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง บริิษััท ปริะเภทธุุริกิจ

พ.ย. 2554 - กั.พ. 2562 ผู้อำานวยกัาริฝ่่ายบัญชีั่และ
กัาริเงิน

บริิษััท ไฮโคริเท็ค จำำากััด (มหาชั่น) อสังหาริิมทรัิพย์และก่ัอสร้ิาง

กั.ย. 2538 – กั.ย. 2543 ผู้อำานวยกัาริฝ่่ายบัญชีั่และ
กัาริเงิน

บริิษััท อีเอ็มซีี จำำากััด (มหาชั่น) อสังหาริิมทรัิพย์และก่ัอสร้ิาง 

ตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�ไม่ใช่ื่บริิษััทจดทะเบ่ยน 1 แห่ง

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง บริิษััท ปริะเภทธุุริกิจ

2558 - ปั็จำจุำบัน ที�ป็ร่ิกัษัา บริิษััท แมงโก้ั คอนซัีลแตนท์ จำำากััด กิัจำกัริริมเกีั�ยวกัับบัญชีั่กัาริทำาบัญชีั่และ
กัาริตริวจำสอบบัญชีั่ กัาริให้คำาป็ร่ิกัษัา
ด้านภูาษีั

ต.ค. 2543 – กั.ย. 2552 ผู้อำานวยกัาริฝ่่ายธุุริกัาริ บริิษััท จีำ เอ็ม ทัวร์ิแอนด์ทริาเวิล จำำากััด กิัจำกัริริมกัาริบริิหาริและบริิกัาริ
สนับสนุน 

การิดำาริงตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�แข่งขัน/กิจการิท่�เก่�ยวัเน่�องกับธุุริกิจของบริิษััท ไม่มี

ปริะวััติั้การิทำาผิู้ดก หุ้มายในริะยะ 10 ปีท่�ผู่้านมา ไม่มี
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นา สา ริ ดี อาจำหา
จัำดกัาริ า บั ชีั่อา ส ค บคมด กัาริทำาบั ชีั่

อายุ: 53 ปี็

สัดส่วันการิถ่ือหุุ้�นในบริิษััท  ณ 31 ธัุนวัาคม 2564 0.007% (63,200 หุ้น)

ควัามสัมพันธ์ุทางคริอบครัิวัริะหุ้ว่ัางกริริมการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริ ไม่มี

คุณวุั ิทางการิศ้กษัาส้งสุด ป็ริิญญาโท บริิหาริธุุริกิัจำ สาขากัาริจัำดกัาริ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์ินเอเชีั่ย

การิอบริม

สถืาบัน หุ้ลัักส้ตั้ริ

สภูาวิชั่าชีั่พบัญชีั่ ในพริะบริมริาชูั่ป็ถัืมภ์ู เรีิยนรู้ิบัญชีั่ผ่านเรืิ�องสำาคัญในกัาริตริวจำสอบ ( ey Audit Matters: AMs)

บริิษััท ฝ่กัอบริมและสัมมนาธุริริมนิติ จำำากััด สรุิป็มาตริฐานกัาริบัญชีั่และมาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงิน ฉบับป็รัิบป็รุิงปี็ 2564

บริิษััท แอคชัั่วเรีิยล บิสซิีเนส โซีลูชัั่�น จำำากััด TAS19 คำานวณผลป็ริะโยชั่น์พนักังาน และ TFRS9 ตั�งสำาริองกัาริด้อยค่าของเครืิ�องมือ
ทางกัาริเงิน

ตลาดหลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย (SET) CFO Refresher Course รุ่ินที� 1/2563

สมาคมบริิษััทจำดทะเบียนไทย - Strategic Financial Leadership Program (SFLP)
- TLCA CFO Professional Development Program ครัิ�งที� 1/2564

ปริะสบการิณ์ทำางานในริะยะ 5 ปีย�อนหุ้ลััง
บริิษััท ท่อาร์ิซ่ึ่ คอนสตั้รัิคชัื่�น จำากัด (มหุ้าชื่น)

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง

2543 - ปั็จำจุำบัน ผู้จัำดกัาริฝ่่ายบัญชีั่อาวุโส และผู้ควบคุมดูแลกัาริทำาบัญชีั่

ตั้ำาแหุ้น่งในบริิษััทจดทะเบ่ยนอ่�น ไม่มี

ตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�ไม่ใช่ื่บริิษััทจดทะเบ่ยน ไม่มี

การิดำาริงตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�แข่งขัน/กิจการิท่�เก่�ยวัเน่�องกับธุุริกิจของบริิษััท ไม่มี

ปริะวััติั้การิทำาผิู้ดก หุ้มายในริะยะ 10 ปีท่�ผู่้านมา ไม่มี
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นา สา น ชัั่น ิริิ
านกัาริบริิษััท

อายุ: 31 ปี็

ควัามสัมพันธ์ุทางคริอบครัิวัริะหุ้ว่ัางกริริมการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริ ไม่มี

คุณวุั ิทางการิศ้กษัาส้งสุด  ป็ริิญญาตรีิ คณะสังคมวิทยาและ 
มานุษัยวิทยา มหาวิทยาลัยเกัษัตริศาสตร์ิ

การิอบริม

สถืาบัน หุ้ลัักส้ตั้ริ

สมาคมบริิษััทจำดทะเบียนไทย FUNDAMENTALS FOR CORPORATE SECRETARIES

Thai Institute of Directors: IOD Company Secretary Program (CSP) รุ่ิน 98/2019

Thai Institute of anking and Finance Association Foundation Financial Analysis for Non-Finance Manager รุ่ินที� 1

สมาคมบริิษััทจำดทะเบียนไทย โคริงกัาริพัฒนาวิชั่าชีั่พเลขานุกัาริบริิษััท ป็ริะจำำาปี็ 2564 
(Professional Development Program for Company Secretary)

ปริะสบการิณ์ทำางานในริะยะ 5 ปีย�อนหุ้ลััง
บริิษััท ท่อาร์ิซ่ึ่ คอนสตั้รัิคชัื่�น จำากัด (มหุ้าชื่น)

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง

กั.พ. 2564 - ธุ.ค. 2564 เลขานุกัาริบริิษััท

ม.ค. 2563 - ม.ค. 2564 หัวหน้างานเลขานุกัาริบริิษััท

ตั้ำาแหุ้น่งในบริิษััทจดทะเบ่ยนอ่�น ไม่มี

ตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�ไม่ใช่ื่บริิษััทจดทะเบ่ยน ไม่มี

การิดำาริงตั้ำาแหุ้น่งในกิจการิท่�แข่งขัน/กิจการิท่�เก่�ยวัเน่�องกับธุุริกิจของบริิษััท ไม่มี

ปริะวััติั้การิทำาผิู้ดก หุ้มายในริะยะ 10 ปีท่�ผู่้านมา ไม่มี

ปีท่�ดำาริงตั้ำาแหุ้น่ง ตั้ำาแหุ้น่ง บริิษััท ปริะเภทธุุริกิจ

มิ.ย 2559 - ธุ.ค. 2562 Company Secretary Officer บริิษััท โอสถืสภูา จำำากััด (มหาชั่น อาหาริและเครืิ�องดื�ม
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ตั�งแต่ปี็ 2558 ถ่ืงปั็จำจุำบัน บริิษััทฯ และบริิษััท สหกัาริวิศวกัริ จำำากััด ได้ว่าจ้ำางบริิษััท เอล บิสซิีเนส แอดไวเซีอร์ิรีิ� จำำากััด ให้
ป็ฏิิบัติหน้าที�เป็็นผู้ตริวจำสอบภูายใน โดยคณะกัริริมกัาริตริวจำสอบได้พิจำาริณาคุณสมบัติของบริิษััท เอล บิสซิีเนส แอไวเซีอร์ิรีิ� 
จำำากััด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกัับกัาริป็ฏิิบัติหน้าที�ผู้ตริวจำสอบภูายใน เนื�องจำากัมีความเป็็นอิสริะ มีป็ริะสบกัาริณ์
ในกัาริตริวจำสอบภูายใน และริายงานกัาริตริวจำสอบภูายในมีป็ริะโยชั่น์เป็็นอย่างมากั ฝ่่ายจัำดกัาริสามาริถืนำาข้อเสนอแนะมาใช้ั่
ในกัาริป็รัิบป็รุิงริะบบกัาริควบคุมภูายในให้มีป็ริะสิทธิุภูาพมากัยิ�งข่�น

บุคคลที�ได้รัิบมอบหมายจำากับริิษััท เอล บิสซิีเนส แอดไวเซีอร์ิรีิ� จำำากััด ในกัาริทำาหน้าที�หัวหน้าทีมตริวจำสอบภูายใน 

ช่ื่�อ: นายสุวิทย์ จัำนทร์ิอำาพริ

การิศ้กษัา ป็ริิญญาโท คณะพาณิชั่ย์ศาสตร์ิและกัาริบัญชีั่ จุำ าลงกัริณ์มหาวิทยาลัย

ป็ริิญญาตรีิ คณะนิติศาสตร์ิ มหาวิทยาลัยริามคำาแหง

ป็ริิญญาตรีิ คณะบริิหาริธุุริกิัจำ สาขากัาริบัญชีั่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัั่ญ

ป็ริะกัาศนียบัตริ ตริวจำสอบบัญชีั่ จุำ าลงกัริณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุั ิทางวิัชื่าช่ื่พ ผู้สอบบัญชีั่รัิบอนุญาตแห่งป็ริะเทศไทย

ปริะสบการิณ์การิทำางาน

 ปั็จำจุำบัน:

กัริริมกัาริผู้จัำดกัาริ บริิษััท เอลบิสซิีเนส แอดไวเซีอร์ิรีิ� จำำากััด

 อดีต:

ผู้ช่ั่วยผู้สอบบัญชีั่ บริิษััท ไพร้ิซีวอเตอร์ิเฮาส์ คูเป็อร์ิส เอบีเอเอส จำำากััด

ผู้จัำดกัาริฝ่่ายตริวจำสอบภูายใน บริิษััท ไอบีเอ็ม (ป็ริะเทศไทย) จำำากััด และ บริิษััท ไอบีเอ็ม คอร์ิป็อเริชัั่�น จำำากััด 
ป็ริะเทศ สหรัิฐอเมริิกัา

ผู้อำานวยกัาริอาวุโสฝ่่ายตริวจำ
สอบภูายใน 

บริิษััท ยูแทคไทย จำำากััด

ปริะวััติั้การิ กอบริม  - COSO ERM

- Risk Management

- โคริงกัาริหลักัสูตริ CIA Review

- กัาริป็ฏิิบัติงานสอบบัญชีั่อย่างมีคุณภูาพ

- กัาริจัำดทำากัริะดาษัทำากัาริเพื�อมาตริกัาริต่อต้านกัาริคอร์ิรัิป็ชัั่�นในองค์กัริ

- กัาริสอบทานกัริะบวนกัาริจัำดทำาและติดตามกัาริดำาเนินกัาริตามแผนกัลยุทธ์ุ

- Orientation course for Chief Accountants focusing on financial reporting

- Thailand IFRS Conference

- กัาริจัำดทำาบัญชีั่ให้สอดคล้องกัับสภูาพกิัจำกัาริตามมาตริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงิน

ตั�งแต่ป็ ี2559 คณะกัริริมกัาริตริวจำสอบได้แต่งตั�งนางสาวเริวดี อาจำหาญ ผู้จัำดกัาริฝ่่ายบัญชีั่อาวุโส ให้ดำาริงตำาแหน่งเลขานุกัาริ
คณะกัริริมกัาริตริวจำสอบ 

ทั�งนี� กัาริพิจำาริณาคัดเลือกั/เสนอแต่งตั�ง ถือดถือน หรืิอโยกัย้ายผู้ป็ฏิิบัติงานตริวจำสอบภูายในของบริิษััทฯ จำะต้องผ่านกัาริ
อนุมัติจำากัคณะกัริริมกัาริตริวจำสอบ

ริา อี ด กีั� กัับหั หนา านตริ จำสอบ า น
อกัสาริ นบ 



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  ริา าน ริ จำำา   
(แบบ 56-1 One Report)

235

 ทรัิ ์สินที� ชั่ นกัาริ ริ กัอบ ริกิัจำ ริา อี ด กีั� กัับริา กัาริ ริ มินริาคาทรัิ ์สิน

สินทรัิ ์ า ริ อ บริิษััท บริิษััท อ  

 ณ วันท้� 31 ธั์นวาคมู 2564 สินทรัิพื่ย์ถูาวริท้�บริิษััทฯและบริิษััทย่อยท้�ใช้ีในการิปริะกอบธุ์ริกิจำ มู้มููลค่าสุทธิ์ห้ลังหั้กค่า
เส่�อมูริาคาสะสมูและค่าเผู่้�อการิด้้อยค่า จำำานวน 619.14 ล้านบาท สินทรัิพื่ย์มู้ริายละเอ้ยด้ดั้งต่้อไปน้�

สินที่รััพัย์ ลัี้กุษัณะกุรัรัมัสิที่ธิั�
ม้ัลี้ค่าสุที่ธิั* 
(ลี้�านบาที่)

ม้ัลี้ค่าข้องหลัี้กุป็รัะกัุน
ท้ี่�นำาไป็คำ�าป็รัะกัุน  

(ลี้�านบาที่)
ภารัะผู้้กุพััน

1.  ท้�ดิ้น เป็นเจ้ำาข้อง 142.06 100.31 จำด้จำำานองเพ่ื่�อเป็นห้ลักปริะกัน
การิใช้ีวงสินเช่ี�อต่้อสถูาบันการิ
เงินในวงเงิน 1,100 ล้านบาท

2.  อาคาริ เป็นเจ้ำาข้อง 317.50 ไมู่มู้

3.  เคร่ิ�องมู่อและอุปกริณ์ เป็นเจ้ำาข้อง 121.68 ไมู่มู้

4.  เคร่ิ�องต้กแต่้ง และเคร่ิ�องใช้ีสำานักงาน เป็นเจ้ำาข้อง 4.44 ไมู่มู้

5.  ยานพื่าห้นะ1 เป็นเจ้ำาข้อง/ เช่ีาซ่ึ่�อ 1.85 ไมู่มู้

6.  สินทรัิพื่ย์ริะห้ว่างก่อสร้ิาง เป็นเจ้ำาข้อง 31.61 ไมู่มู้

ห้มูายเห้ตุ้: *มููลค่าสุทธิ์ ค่อ มููลค่าริาคาทุนต้ามูบัญช้ี หั้กด้้วยค่าเส่�อมูริาคาสะสมูและค่าเผู่้�อการิด้้อยค่า (ถู้ามู้)
1. ณ วันท้�  31 ธ์ันวาคมู 2564 บริิษััทฯ มู้ยานพื่าห้นะ ท้�เกิด้จำากสัญญาเช่ีาการิเงิน มููลค่าสุทธิ์ต้ามูบัญช้ี  จำำานวน 2.29 ล้านบาท สัญญาเช่ีาการิเงินมู้

ริะยะเวลา 4 ปี

ริา อี ด กีั� กัับริา กัาริ ริ มินริาคาทรัิ ์สิน

-ไมู่มู้ -

ริา ทริั ์สินที� ชั่ นกัาริ ริ กัอบ ริกัิจำ
ริา อี ด กีั� กัับริา กัาริ ริ มินริาคาทริั ์สิน

อกัสาริ นบ 
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