
 

 

 
 
 

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  
 
 

ของ 
 
 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 
 

 
 
 
 

ระหว่างวันที่ 15 และ 17 – 22 กรกฎาคม 2562  
(รวม 5 วันท าการ) 
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ที่ TRC-IR 034/2562       

วนัท่ี  2 กรกฎาคม 2562 

เร่ือง  แจ้งสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
   
สิง่ที่สง่มาด้วย 1.  หนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  
 2.  ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

3. ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

4. หนงัสอืมอบอ านาจ 
5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้ และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA  
6. ใบแจ้งการช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของ บมจ.ธนาคารธนชาต 
7. แผนท่ีรับจองซือ้หลกัทรัพย์  

ตามที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัท่ี 21 มิถนุายน 2562 ได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 3,423,981,013 หุ้น โดยมีมลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.125 บาท  เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น 9 หุ้นเดิม
ตอ่ 5 หุ้นสามญัใหม ่ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ในราคาที่เสนอขายหุ้นละ 0.125 บาท โดยก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record date) ในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 และก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุใน
ระหวา่งวนัท่ี 15 และ 17 – 22 กรกฎาคม 2562 (รวม 5 วนัท าการ)   

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิของตน (Oversubscription) โดยผู้ ถือหุ้นเดมิที่จองซือ้หุ้นเกิน

กว่าสิทธิของตนจะได้รับการจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมที่ได้จองซือ้ตามสทิธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเทา่นัน้ ผู้ ถือหุ้นโปรดศกึษาข้อมลูการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ วิธีการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ สถานที่รับจองซือ้ ขัน้ตอนและวิธีการจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้ การคืนเงินค่าจองซือ้ วิธีการส่ง
มอบหลกัทรัพย์ และข้อมูลของบริษัท จากหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1) 

 
การจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามรายละเอียดข้างต้นไมว่า่กรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นเกินกว่า

สทิธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามผา่นจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรือในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบไุว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัท  
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บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบใุนใบรับรองสิทธิการ

จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) โดยมี
รายละเอียดของการจดัสรรตามที่ปรากฏในหนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1)  

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
            (นายภาสติ ลีส้กลุ) 
             กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 



 

 

 

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที ่1 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุ 
 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัท 

ช่ือบริษัท  บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตัง้ระบบวิศวกรรม

และก่อสร้างโรงงานในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี และธุรกิจพฒันาโครงการ
และการลงทนุ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  8 ซอยสขุาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน   
  กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศพัท์  +66 2022 7777  
โทรสาร  +66 2022 7788 
เว็บไซต์  http://www.trc-con.com 
 

2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถอืหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2562 :  วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562  :        วนัท่ี 21 มิถนุายน 2562 
 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 และที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2562 เมื่อวนัที่ 21 มิถุนายน 2562 มีมติอนมุตัิการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท และ
จดัสรรหลกัทรัพย์โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ลดทุนจดทะเบียน  ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 770,397,245.00 บาท  
เป็นทนุจดทะเบียน 770,395,728.12 บาท โดยวิธีตดัหุ้นจด
ทะเบียนที่ยงัมิได้น าออกจ าหนา่ย จ านวน 12,135 หุ้น 

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน  หุ้นสามญั 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วก่อนการ 
เพิ่มทุน 

 770,395,728.12 บ า ท  แ บ่ ง เ ป็ น หุ้ น ส า มัญ  จ า น ว น 
6,163,165,825 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 

ทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระเพิ่ม (ในกรณี
ที่มีการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบ
ทัง้จ านวน) 

 427,997,626.63 บ า ท  แ บ่ ง เ ป็ น หุ้ น ส า มัญ  จ า น ว น 
3,423,981,013 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 

ทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้วภายหลัง
การเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ 
(ในกรณีที่มีการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ได้ครบทัง้จ านวน) 

 1,198,393,354.75 บ าท  แบ่ ง เ ป็ นหุ้ นสามัญ  จ า นวน 
9,587,146,838 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 

http://www.trc-con.com/
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วิธีการจัดสรร  จัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนสามัญให้กับผู้ ถือหุ้ นสามัญเดิม โดย
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน 
(Record date) ในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ตามสดัส่วน
จ านวนหุ้ นที่ผู้ ถือแต่ละรายถืออยู่ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้ น
จากการค านวณให้ปัดเศษทิง้) 

จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรร  3,423,981,013 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 
อัตราส่วน  9 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 5 หุ้นสามญัใหม ่ 
ราคาเสนอขายต่อหุ้น  0.125 บาท  
วันจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  15 และ 17 – 22 กรกฎาคม 2562 (รวม 5 วนัท าการ) 
 

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

4.1 กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว
จะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้จ านวนที่จองซือ้ 

4.2 ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่
เหลอืจากการจองซือ้หุ้นตามสทิธิของผู้ ถือหุ้นเดิมซึง่ประสงค์จะใช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิของ
ตนและได้ช าระคา่จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามจ านวนที่จองซือ้แล้ว ตามสดัสว่นการถือหุ้ นดงันี ้

 กรณีมีหุ้นเหลอืมากกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 
  ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจ านวนน้อยกว่า
จ านวนหุ้นท่ีเหลอืจากการจดัสรรตามสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้
เกินกวา่สทิธิตามที่ระบใุนใบจองซือ้และช าระคา่จองซือ้หุ้นแล้วทัง้หมดทกุรายส าหรับการจองซือ้เกินสิทธิ
ดงักลา่ว 

 กรณีมีหุ้นเหลอืน้อยกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 
ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจ านวนมากกว่าหุ้นสว่นที่

เหลอืจากการจดัสรรตามสทิธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นสว่นที่เหลือนัน้ตามที่ระบใุนใบจองซือ้และช าระค่าจอง
ซือ้หุ้นแล้วและจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้น
ดงักลา่วให้ด าเนินไปจนกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจากการจดัสรร 

อนึง่ หากยงัมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right 
Offering) และการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะด าเนินการ
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลอืทิง้ 

การจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามรายละเอียดข้างต้นไมว่า่กรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้นที่
จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค า
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 
12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (“ประกาศ ทจ. 
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12/2554”) หรือในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบั
ของบริษัท 

อยา่งไรก็ดี การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้อง
ไมท่ าให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืน
ข้อจ ากดัการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งปัจจุบนัอนญุาตให้คนต่างด้าว
ถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ได้ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท และบริษัทขอ
สงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุ้นให้ผู้จองซือ้หุ้นรายใดหากการจดัสรรดงักลา่วท าให้หรืออาจเป็นผล
ให้เป็นการกระท าการขดัต่อกฎหมายใด หรือ ระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย  

 

5. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่  6/2562 เมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2562 และที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 21 มิถนุายน 2562 มีมติก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562   
 

6. ก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

6.1 ระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

วนัท่ี 15 และ 17 – 22 กรกฎาคม 2562 (รวม 5 วนัท าการ) ระหวา่งเวลา 9.00 – 16.00 น.  
 

6.2 สถานท่ีรับจองซือ้และรับช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่จองซือ้หลกัทรัพย์ ได้ ณ  
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ที่ท าการชั่วคราว เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ถนนราชด าริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ : 02-118-3535 
ติดตอ่ : คณุปิยะธิดา มกรพนัธุ์ 

(**งดรับเอกสารช าระเงินค่าจองซ้ือด้วย Bill Payment หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 
ทางไปรษณีย์**) 
 

7. วิธีการจองซือ้หุ้นและการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

7.1 ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทได้ตาม วนั เวลา และสถานท่ีตามที่ระบไุว้ในข้อ 6. 
7.2 เอกสารที่ใช้ในการจองซือ้ ประกอบด้วย 

(1) ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซือ้หุ้นสว่นที่  1 และ
หลกัฐานการรับจองซือ้หุ้น (สว่นที่ 2 ของใบจองซือ้หุ้น) กรณีที่เป็นนิติบคุคลให้ลงนามพร้อม
ประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท   
1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านัน้ 
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(2) หลกัฐานการช าระเงิน ได้แก่  

 หลกัฐานการช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ฉบับจริง (ในกรณีช าระเงินคา่หลกัทรัพย์ด้วย
การช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment) (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 6) 
หรือ 

 เช็คบคุคล/แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บได้จากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพฯ ได้
ภายใน 1 วันท าการเท่านัน้)พร้อมกับใบน าฝากแบบ Bill Payment ที่ได้รับการกรอก
รายละเอียดในแบบ Bill Payment อยา่งครบถ้วน ที่ระบช่ืุอ-นามสกลุ เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 
หลกั และเลขประจ าตวัประชาชนจ านวน 13 หลกั 

(3) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3) ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(4) ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก (เฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
และ  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เทา่นัน้) ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัเท่านัน้ 
โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซือ้เท่านัน้ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ส าหรับกรณีที่ผู้ จองซือ้ต้องการให้คืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์สว่นที่ไม่ได้รับการ
จดัสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบญัชี
ธนาคาร 

(5) เอกสารประกอบการแสดงตน 
(ก) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย:  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่มี

เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขที่บตัรประจ าตวั
ประชาชน  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยั
อยู ่ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) โดยลายมือช่ือนัน้  จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนาม
ในเอกสารประกอบการจองซือ้ หุ้นสามญัเพิ่มทนุทกุฉบบัในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือสกุล  
ซึง่ท าให้ช่ือสกลุไมต่รงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏในรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ (Record date) ในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุน  ให้แนบส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบ
แจ้งเปลีย่นช่ือสกลุ เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ข) บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว : ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่
หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ 
Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่
เอกสารดงักลา่วได้จดัท า  

(ค) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่ง
ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนาม
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ของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบคุคลตา่งด้าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 (ง)  นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัทหนงัสือบริคณห์
สนธิ และหนงัสอืรับรองของบริษัทที่มีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดย ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้  และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 
(ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจ
ลงนามของนิติบคุคลดงักลา่วพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องส าเนาเอกสารประกอบที่ลง
นามรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว  ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public 
และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้
จดัท า  หรือรับรองความถกูต้อง  

(6) หนงัสอืมอบอ านาจให้กระท าการแทน  ซึง่ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบ
อ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มอบอ านาจ (ในกรณีคน 
ตา่งด้าวมอบอ านาจ ให้แนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่แสดงหลกัฐานการอยู่
ในประเทศไทย) ซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

ในกรณีหนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทน ที่มีการจัดท าในต่างประเทศ หนังสือมอบ
อ านาจ และส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบอ านาจ ที่ยังไม่หมดอายุ จะต้องได้รับการรับรอง
ลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทตูไทย หรือสถานกงสลุ
ไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท า หรือรับรองความถกูต้อง  

ทัง้นี ้ผู้ รับมอบอ านาจให้กระท าการแทน จะต้องแสดงบตัรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง  
(ตวัจริง) ตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัท พร้อมสง่มอบส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่
รับรองส าเนาถกูต้องแล้ว 

(7) ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหลกัทรัพย์ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ใน
นามผู้จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่
ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้” (สิ่งที่สง่มา
ด้วยล าดบัท่ี 5) เพื่อน าสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

 

ทัง้นีล้ายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบบัต้องตรงกบัลายมือชื่อที่ลงนามใน
เอกสารจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

7.3 ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต้องช าระเงินคา่จองซือ้ ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ ณ วนั
จองซือ้โดยมีวิธีการช าระเงินดงัที่ระบไุว้ตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้น
เป็นเงนิสด   
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(1) ช าระโดยการโอนเงินเข้าบญัชีบริษัท 

(ก) ฝาก/โอนเงินผา่นระบบ Bill Payment   
“บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)” 
ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
COMP CODE H140  
โดยกรุณาระบ ุ 
REF: 1 เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้น และ  
REF: 2 เลขที่บัตรประชาชน (บุคคลสัญชาติไทย) หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (บุคคล
ที่มิใช่สัญชาติไทย)  

(ข) ฝาก/โอนเงินครัง้เดียว ตอ่ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสทิธิ จองซือ้น้อยกวา่สทิธิ และจองซือ้
เกินกวา่สทิธิ  

(ค) กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้น (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3)  
ช่ือ - นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงัของหลกัฐานใบน าฝาก
เงินเข้าบญัชี (Bill Payment ) (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 6)  

(ง) ก าหนดเวลารับจองซือ้ กรณีช าระด้วยเงินโอนระหวา่งวนัท่ี 15 และ 17 – 22 กรกฎาคม 2562 
เวลา 9.00 น. - 16.00 น. (รวม 5 วนัท าการ) 
 

(2) ช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  
(ก) ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนาม 

“บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)”   
ซึง่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักเงนิในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันท าการ

เท่านัน้ และ 
โปรดลงวันที่ในเช็ค/แคชเชียร์เช็คตามวันที่จองซือ้แต่ไม่เกินวันที่  18 กรกฎาคม 2562 
พร้อมกับแนบใบแจ้งการช าระเงิน (Bill-Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6) ที่กรอก
รายละเอียดเป็นท่ีเรียบร้อย 

(ข) รวมจ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จ านวน 1 ฉบบัต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิ 
น้อยกวา่สทิธิ และจองซือ้เกินกวา่สทิธิ  

(ค) กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น (สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 
3)) ช่ือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค          
หรือ ดร๊าฟท์ 

(ง) ก าหนดเวลารับจองซือ้ กรณีช าระด้วยเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ระหวา่ง  
วนัท่ี 15 และ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 11.00 น. (ภายในเวลาไม่เกิน 11.00 น.) 

(จ) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นไม่ได้ระบุช่ือ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ด้านหลงัของเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ในกรณีที่ทางบริษัทไมส่ามารถติดต่อผู้ ถือหุ้นได้ หรือกรณีที่บริษัท
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ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้ บริษัทขอสงวนสทิธิปฏิเสธการ
รับการจองซือ้หุ้นดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) 
ต่างหากจากจ านวนเงนิค่าจองซือ้หุ้น 

7.4 ในกรณีที่ผู้จองซือ้กรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท ไม่ครบถ้วน ไม่ชดัเจน 
หรือไมส่มัพนัธ์กนั บริษัทขอสงวนสทิธิในการใช้ข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่เห็นสมควรใน
การจดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงักลา่ว บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิ
ในการจองซือ้หลกัทรัพย์ และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไมจ่ดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นราย
ดงักลา่ว 

7.5 ในกรณีผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และได้ช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุแล้ว จะยกเลิกการ
จองซือ้และขอเงินคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสทิธิในการตดัสทิธิการจองซือ้ หากบริษัทไม่ได้รับเอกสาร
การจองซือ้ หุ้นสามญั และ/หรือเงินคา่จองซือ้หุ้นภายในเวลาที่ก าหนด 

7.6 กรณีสละสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เมื่อผู้ ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้หรือมิได้ช าระเงินภายในเวลาที่
ก าหนดไว้หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาที่ก าหนดหรือจัดส่ง
เอกสารให้บริษัทไมค่รบถ้วน บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นสละสทิธิการจองซือ้หุ้นครัง้นี  ้

7.7 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น
จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เท่านัน้ หากผู้ ถือหุ้นจองซือ้ด้วยเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร
หลกัทรัพย์ของบริษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเข้าด้วยกนัเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูล
ดงักลา่วในเอกสารประกอบการจองซือ้ชดุเดียวกนั ผู้จองซือ้อาจได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัทไม่
ครบตามสิทธิทัง้หมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการ
จดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซือ้ตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหลกัทรัพย์ของบริษัทให้แก่      
ผู้จองซือ้รายดงักลา่ว 

7.8 การคืนเงินคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ 
ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้น หรือ การคืนเช็คค่าจองซือ้หุ้ น บริษัทจะด าเนินการ 

ดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เนื่องจากปฏิบตัิผิดเง่ือนไขในการจอง

ซือ้ หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงิน  
ค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนในกรณีดังกล่าว บริษัทจะ
ด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์สว่นที่ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับ  การจดัสรรไม่
ครบโดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัปิดการจองซือ้
หลกัทรัพย์ของบริษัทครัง้นี ้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้ จองซือ้ระบุไว้ในใบจองซือ้หลกัทรัพย์ของ
บริษัท อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรร
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หรือ ได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร
ของผู้จองซือ้ได้ตามที่ระบุ ไว้ในใบจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ในสว่นที่ไม่ได้รับ
การจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย
เฉพาะในนามของผู้จองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้    
ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บตา่งส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 

(2) ในกรณีที่บริษัทไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร หรือ
ได้รับการจดัสรรไมค่รบให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลา 7 วนัท าการนบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลา
จองซือ้ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการสง่เงินคืนดงักล่าวและจะต้องท าการช าระดอกเบีย้ให้แก่   
ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย ค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้ที่ไม่ได้รับการจัดสรร
หรือได้รับจดัสรรไมค่รบและต้องช าระคืน นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนด ระยะเวลา 7 วนัท าการดงักลา่ว
จนถึงวนัท่ีได้มีการช าระคืนตามวิธีดงักลา่วข้างต้น 

8. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปนี ้

8.1 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่บริษัท
จะด าเนินการน าหุ้น ที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อ    
ผู้ฝาก” โดย ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และบริษัทหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นที่ผู้จองซือ้ ซึ่งใน
กรณีนีผู้้ จองซือ้ จะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ”) ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ในกรณีข้อ 8.1 นี ้ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะ
ฝากซือ้ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้น
ให้แก่ผู้จองซือ้ ตามข้อ 8.2 แทน 

8.2 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท จะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ได้รับการ
จดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ภายใน 15 
วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น ซึ่งในกรณีนีผู้้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้น ซึง่ผู้จองซือ้อาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที่หุ้นของบริษัทได้รับ
อนมุตัิให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

8.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600  บริษัทจะด าเนินการ
น าหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)จ ากัด” โดยศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นเข้าบญัชีดงักลา่วในนามของผู้จองซือ้หุ้น และออกหลกัฐานการ
ฝากให้แก่ผู้ จองซือ้ภายใน 7 วันท าการนับจากวันปิดการจองซือ้หุ้ น และหากผู้ จองซือ้ ต้องการถอน
หลกัทรัพย์ดงักลา่ว สามารถติดต่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรัพย์ตาม
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อตัราที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอง
หลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ ( Issuer Account) 
เทา่นัน้” (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5) เพื่อน าสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

9. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

   เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจ านวน 427,997,626.63 ล้านบาท จะน าไปใช้เพื่อรองรับการขยายงาน เป็น
เงินทนุหมนุเวียน และรองรับการลงทนุของบริษัทและบริษัทยอ่ยในอนาคต 

10. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

   บริษัทมีสภาพคลอ่งของเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทท่ีสงูขึน้ 

   เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัท   

11. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนปี 

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีและ
ส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้การเพิ่มทนุจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ได้แก่
การเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงิน และการลดอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัท สง่ผลให้บริษัทสามารถ
ต่อยอดธุรกิจให้ได้มาซึ่งรายได้ ซึ่งผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ในรูปแบบเงินปันผลตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลตอ่ไป 

 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่งวด ที่มีการจ่ายเงินปันผล 
ภายหลงัจากผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

12. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 
12.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษี
และส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะ
ขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่การ
ด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทนุส ารองส าหรับการช าระคืน
เงินกู้  ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยให้อ านาจคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา 
ทัง้นี ้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจอนมุตัิ ให้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

12.2 สิทธิในการรับเงนิปันผลของผู้ถอืหุ้นที่จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ (Right Offering)  
ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิ (Right Offering) ในครัง้นี ้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเร่ิม

ตัง้แตหุ่้นสามญัเพิ่มทนุท่ีผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิ (Right Offering) ได้รับการจดทะเบียนเป็น 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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13.  ข้อมูลส าคัญอื่นๆ  
13.1 หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระ  

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซือ้หุ้นเป็นหลกั  แต่ทัง้นีจ้ านวนเงิน
ดงักลา่วจะต้องไมเ่กินมลูคา่หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ได้รับจดัสรรทัง้หมด 

13.2 ผู้ ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซือ้  จะต้องระบุรหสับริษัทหลกัทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลงัใบจองซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุ) ที่ผู้ ถือหุ้นมีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่และเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้
โอนหุ้นที่ได้รับการจดัสรรเข้าบญัชีดงักลา่วให้ถูกต้อง หากระบุบริษัทหลกัทรัพย์หรือเลขที่บญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ตอ่การสญูหายของหุ้นหรือความลา่ช้าในการติดตามคืนหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดงักลา่ว
ไมถ่กูต้องครบถ้วน บริษัทขอสงวนสทิธิในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

13.3 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขในการจองซือ้หุ้น วิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นหรือข้อมลู
ใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอปุสรรคหรือ
ข้อจ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ    

 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2541 บริษัทประกอบธุรกิจ

ให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร ประกอบด้วยงานการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเคร่ืองจักรและ
อปุกรณ์ และการก่อสร้าง หรือ EPC  โดยบริษัทมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในด้านงานวางระบบท่อ (ทัง้ท่อ
ก๊าซธรรมชาติ ทอ่น า้ ทอ่ปิโตรเคมี) และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี นอกจากการให้บริการ
รับเหมาก่อสร้าง บริษัทยงัมีธุรกิจพฒันาโครงการและการลงทนุ  บริษัทมีบริษัทย่อย คือ บริษัท สหการวิศวกร จ ากดั 
เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างที่มีความเช่ียวชาญงานโยธาและระบบงานสาธารณปูโภค  กลุม่บริษัทได้มีการขยายฐานเงินทนุ
และการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ได้ขยายไปสู่งานนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การรับเหมาก่อสร้าง
คลงัสินค้าอจัฉริยะด้วยระบบ Automated Storage and Retrieval System (AS/ RS) ลกูค้าหลกัของกลุม่บริษัท 
ได้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจพลงังาน อตุสาหกรรมปิโตรเคมี และหนว่ยงานราชการ เป็นต้น     

บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้ช่ือย่อ “TRC” เมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 2548 
และย้ายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุม่อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2556  และตัง้แต่วนัที่ 2 มกราคม 2557 ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จดัให้หลกัทรัพย์ของบริษัทอยูใ่นหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง 

 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  
กลุม่บริษัทมีการพฒันาการด้านการขยายธุรกิจ และได้รับเหมางานโครงการขนาดใหญ่อยา่งตอ่เนื่องในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 

ดงันี ้

 
ปี 2559  

 เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 บริษัทได้รับ Letter of Award โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. 
Surface Processing and Facilities จาก APOT มลูค่างาน 142.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 416.00 ล้านยโูร และ 
12,433.39 ล้านบาท หรือประมาณ 34,089.50 ล้านบาท และต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2559 ได้รับ 1st Limited 
Notice to Proceed ส าหรับงาน Early Works ในสว่นงานวิศวกรรมและงานส ารวจพืน้ที่มูลค่างาน 10.20 ล้านยโูร 
และ 294.94 ล้านบาท หรือประมาณ 711.36 ล้านบาท ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของโครงการ Turnkey Delivery of APOT 
Project Package 2. Surface Processing and Facilities 

 เดือนมีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2559 มีมติอนมุตัิให้ปิดบริษัท TRC Middle East LLC 
และTRC Engineering LLC บริษัทย่อยที่สาธารณสลุต่านโอมาน เนื่องจากบริษัททัง้สองมิได้ด าเนินโครงการใด ๆ 
ตัง้แตปี่ 2558 และไมม่ีแผนการเข้าประมลูงานเพิ่มเติม 

 เดือนมีนาคม 2559 บริษัทออกหุ้นกู้ ให้กบับคุคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 200 ล้านบาท หุ้นกู้มีอาย ุ2 ปี อตัรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 4.40 ตอ่ปี จ่ายช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน 

 เดือนเมษายน 2559 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 มีมติที่ส าคญัที่เก่ียวข้องกบัทนุจดทะเบียน ดงันี ้
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- อนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 675,000,000 หน่วย ให้กบับคุคลในวงจ ากดัที่ได้จองซือ้หุ้นกู้ของ
บริษัทที่เสนอขายในวงจ ากดัเป็นจ านวนไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท 

- อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนจาก 655,358,932.25 บาท เป็น 570,665,282.63 บาท 

- อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 570,665,282.63 บาท เป็น 726,373,442.88 บาท  

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,245,665,282 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกให้กบับคุคลในวงจ ากดัที่ได้จองซือ้หุ้นกู้  และการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-W2  

 เดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทด าเนินการเก่ียวกบัหุ้นสามญั ดงันี ้
- ลดทนุจดทะเบียนเป็น 570,665,282.63 บาท 
- เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 726,373,442.88 บาท 
- ออกหุ้นปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2558 ในอตัรา 8 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม ่จ านวน 570,436,077 หุ้น 

 TRC Investment Limited ลงทนุเพิ่มเติมในหุ้นสามญั APOT โดยได้จ่ายค่าหุ้นงวดที่ 2 - 4 จ านวน 905 ล้านบาท 
และได้รับโอนหุ้น APOT จ านวน 2,750,000 หุ้น สดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่บริษัทใน APOT เพิ่มเป็นร้อยละ 26.22  
(ถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัท)  ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 23.43 และ TRC 
International Limited ร้อยละ 2.79 ที่ทนุช าระแล้วของ APOT ณ สิน้ปี 2559 ที่ 2,688.31 ล้านบาท   

 บริษัทได้รับคดัเลอืกเข้าเป็นหลกัทรัพย์ในกลุม่ดชันี SET100 ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2559 (ระหว่างวนัที่ 1 กรกฎาคม - 
31 ธนัวาคม 2559) 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 ครัง้ที่ 8 - 9 (ครัง้สดุท้าย) 
จ านวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิครัง้ที่ 7 - 9 รวม 42,783,587 หุ้น (อตัราการใช้สิทธิ 1:5) ณ สิน้ปี 2559 
บริษัทมีทนุจดทะเบียน 726,373,442.88 บาท และทนุท่ีช าระแล้ว 641,998,220 บาท 

 
ปี 2560 

 บริษัทและบริษัท สหการวิศวกร จ ากดัได้รับงานรับเหมาก่อสร้าง 14 โครงการ มลูค่ารวม 5,357.74 ล้านบาท โดยมี
โครงการท่ีส าคญั ดงันี ้
o บริษัท:  
- โครงการ EPC for RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam and Utilities System 

จากบริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) มลูคา่งาน 492.00 ล้านบาท 
- โครงการ BV4.19 PIG Launcher and Receiver Installation Project จากบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

มลูคา่งาน 229.28 ล้านบาท 
- โครงการ Revamp LPG Transfer Pump to Domestic BRP จากบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มลูค่างาน 

208.50 ล้านบาท  
o บริษัท สหการวิศวกร จ ากดั:  
- โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ - ถนนมิตรไมตรี จากกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การประปา

นครหลวง และบริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) มลูคา่งาน 990.84 ล้านบาท  
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- โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ระยะทาง 7.602 กิโลเมตร จากกรมทางหลวงชนบท  การไฟฟ้านครหลวง 
และการประปานครหลวง มลูคา่งาน 849.72 ล้านบาท  

 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีมติที่ส าคญัที่เก่ียวข้องกบัทนุจดทะเบียน ดงันี ้
- อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนจาก 726,373,442.88 บาท เป็น 641,998,220 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั

จ านวน 5,135,985,760 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท  
- อนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 91,714,031.25 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 733,712,250 หุ้น 

จากทุนจดทะเบียน 641,998,220 บาท เพิ่มเป็น 733,712,251.25 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
5,869,698,010 หุ้น  

- อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 733,712,250 หุ้น เพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล 

 เดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทด าเนินการเก่ียวกบัหุ้นสามญั ดงันี ้

- ลดทนุจดทะเบียนเป็น 641,998,220 บาท 

- เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 733,712,251.25 บาท 

- ออกหุ้นปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559 ในอตัรา 7 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม ่จ านวน 733,707,536 หุ้น 
ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 733,712,251.25 บาท และทนุท่ีช าระแล้ว 733,711,662.00 บาท 

 เดือนมิถนุายน 2560 บริษัทจดัตัง้บริษัทย่อยช่ือ “บริษัท ทีอาร์ซี ยทูิลิตี ้จ ากดั” มีทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
เพื่อประกอบธุรกิจลงทนุในโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัสาธารณปูโภคพืน้ฐาน โดยมีการลงทนุโครงการแรกคือ โครงการ
สมัปทานประปาจากองค์การบริหารสว่นต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มลูค่าการลงทนุ 46.5 ล้าน
บาท โดยโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมประกอบการในเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561   

 เดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทออกหุ้นกู้ ให้กบับคุคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 100 ล้านบาท หุ้นกู้มีอาย ุ1 ปี อตัรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 4.50 ตอ่ปี จ่ายช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน 

 เดือนตุลาคม 2560 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และระบบการ
จัดการสิ่ ง แวด ล้อม  ( ISO14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(OHSAS18001:2007) จาก SGS (Thailand) Company Limited 

 เดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัท สหการวิศวกร จ ากดั จดัตัง้บริษัทย่อยช่ือ บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ ากดั ร่วมกบั 
Huayuan Innovative Development (Hong Kong) Company Limited พนัธมิตรจากประเทศจีน สดัสว่นการถือ
หุ้นร้อยละ 51 ต่อ 49  ตามล าดบั ทนุจดทะเบียน 40,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อย
สายไฟฟ้าใต้ดิน งานดนัทอ่ลอด และงานขดุเจาะอโุมงค์ 

 บริษัทได้รับคดัเลือกเข้าเป็นหนึ่งในหลกัทรัพย์ในการค านวณดชันีราคา SET Index หรือดชันีราคาที่สะท้อนความ
เคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นดชันีที่ตัง้ขึน้ใหม่ ที่อยู่
นอกเหนือดชันี SET50 และ SET100 เป็นกลุม่หุ้นสามญัที่มีสภาพคลอ่งในการซือ้ขายสม ่าเสมอ และมีสดัสว่นผู้ ถือ
หุ้นรายยอ่ยตามที่ก าหนด  โดยบริษัทได้รับการคดัเลือกในการค านวณ SET Index อย่างต่อเนื่องในปี 2560 - 2561 
และคร่ึงปีแรกของปี 2562 ด้วย 

 บริษัทได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการประจ าปี 2560 ในระดบั “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ปรับขึน้จากระดบั “ดีมาก” และในปี 2561 ยงัสามารถคงระดบัดีเลศิตอ่เนื่องเป็นปีที่สอง   
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 ในระหวา่งปี 2560 APOT บริษัทร่วม มีการเปลีย่นแปลงทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วดงันี ้

- เดือนมีนาคม 2560 APOT ได้รับช าระคา่หุ้นเพิ่มทนุจากกระทรวงการคลงัจ านวน 80 ล้านบาท เป็นการช าระ
ค่าหุ้นเพิ่มทนุ 1,174,860 หุ้น ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วจาก 
2,688,308,700 บาท เป็น 2,805,797,300 บาท ท าให้ ณ สิน้ปี 2560 สดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่บริษัทใน 
APOT เป็นร้อยละ 25.13 ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 22.46 และ TRC 
International Limited ร้อยละ 2.67 

- เดือนกรกฎาคม 2560 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุจาก 2,805,797,300 บาท เป็น 29,472,035,900 
บาท ซึง่เป็นไปตามมติการเพิ่มทนุอนมุตัิโดยที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

 
ปี 2561 

 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง 10 โครงการ มลูคา่รวม 3,621.57 ล้านบาท  
o บริษัท:  4 โครงการ รวม 924.88 ล้านบาท โครงการส าคญัได้แก่ 
- งานผู้ รับเหมาช่วงโครงการ The 5th Transmission Pipeline Project Phase 1 ของบริษัท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) โดยรับงานจาก Sinopec International Petroleum Service Corporation ซึ่งเป็น
ผู้ รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการ ลักษณะงานคือ Engineering, Procurement, Construction, 
Commissioning และ Start-up สถานี Block Valve & Facility 14 แห่ง มูลค่างาน 755.23 ล้านบาท 
ระยะเวลา 33 เดือน 

o สหการวิศวกร: 6 โครงการ รวม 2,696.69 ล้านบาท โครงการส าคญัได้แก่ 
- โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง งานก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินในถนนพระราม 

3 ร่วมกบัโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง จากกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง มลูค่า
งานรวม 1,524.37 ล้านบาท ระยะเวลา 900 วนั 

- โครงการออกแบบและก่อสร้าง ศนูย์กระจายสนิค้าผลติภณัฑ์หลอ่ลืน่ จากบริษัท ปตท.น า้มนัและการค้าปลกี 
จ ากดั (มหาชน) มลูคา่งาน 600 ล้านบาท ระยะเวลา 450 วนั 

 เดือนมีนาคม 2561 บริษัทออกหุ้นกู้ ให้กบับคุคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 180 ล้านบาท หุ้นกู้มีอาย ุ2 ปี อตัรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 4.80 ตอ่ปี จ่ายช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน   

 เดือนเมษายน 2561 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีมติที่ส าคญัที่เก่ียวข้องกบัทนุจดทะเบียน ดงันี ้
- อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนจาก 733,712,251.25 บาท เป็น 733,711,662 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั

จ านวน 5,869,698,010 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท  
- อนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 36,685,583 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 293,484,664 หุ้น 

จากทุนจดทะเบียน 733,711,662 บาท เพิ่มเป็น 770,397,245 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
6,163,177,960 หุ้น  

- อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 6,163,177,960 หุ้น เพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล 

 เดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทด าเนินการเก่ียวกบัหุ้นสามญั ดงันี ้
- ลดทนุจดทะเบียนเป็น 733,711,662 บาท 
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- เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 770,397,245 บาท 
- ออกหุ้นปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560 ในอตัรา 20 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม ่จ านวน 6,163,177,960 หุ้น 
ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 770,397,245 บาท และทนุท่ีช าระแล้ว 770,395,728.12 บาท 

 เดือนพฤษภาคม 2561 APOT ได้มีหนงัสือแจ้งให้บริษัทหยดุการก่อสร้างโครงการที่ APOT ว่าจ้างบริษัททัง้หมด 
และขอยกเลกิสญัญาโครงการปรับปรุงอโุมงค์เอียง    

สาเหตจุากสถานการณ์ความไมแ่นน่อนที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานในปัจจุบนัและอนาคตหลายประการ
ของ APOT ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่กลุม่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.13 สง่ผลให้มีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะไม่ได้รับค่างวด
งานที่  APOT ค้างช าระ และไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่เคยคาดการณ์  บริษัทจึงพิจารณาบนัทึก
ส ารองต่าง ๆ ส าหรับเงินลงทุน ลกูหนีก้ารค้า และลกูหนีอ้ื่น รวมทัง้รับรู้ค่าใช้จ่าย /ภาระผกูพนั/ภาระอื่น ๆ เก่ียวกับ
โครงการก่อสร้างที่บริษัทให้บริการแก่ APOT เข้ามาเป็นสว่นหนึ่งของต้นทนุโครงการในงบการเงินปี 2561 ซึ่งสง่ผล
กระทบตอ่ผลการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญั และสง่ผลให้บริษัทไม่สามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงินที่ให้ไว้กบัผู้
ถือหุ้นกู้   ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทจึงได้ด าเนินการขอไถ่ถอนหุ้นกู้  180 ล้านบาทคืนก่อนก าหนด  (รายละเอียด
เร่ืองนีป้รากฏในหวัข้อ ปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ภายใต้หวัข้อความเสี่ยงจากความล่าช้าในการท าสญัญา
โครงการ Surface & Processing Plant and Facilities และหวัข้อการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ) 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ    

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจและบริการ 

 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบไปด้วยงานออกแบบวิศ วกรรม งานจัดหา
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง โดยบริษัทมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะทางได้แก่ งาน
ก่อสร้างระบบท่อ งานก่อสร้างโรงงานด้านอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี โดยรับงานก่อสร้างทัง้จากทาง
ภาครัฐและภาคเอกชน ทัง้ในลกัษณะที่เป็นผู้ รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้ รับเหมาช่วง (Sub-
Contractor) นอกจากนีย้งัร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ทัง้ในและต่างประเทศในการเข้าประมลูงานในลกัษณะ
กิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือนิติบคุคลร่วมท างาน (Consortium) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คณุสมบตัิหรือ
เง่ือนไขตามที่ลกูค้าก าหนดในการเข้าร่วมประมลูงาน 

นอกเหนือจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลกัแล้วบริษัทแสวงหาโอกาสและเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อให้กลุ่มบริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน ด้วยการรับรู้รายได้อย่างสม ่าเสมอ ลดการ
พึ่งพิงรายได้จากการให้บริการก่อสร้างเพียงอย่างเดียว  ด้วยธุรกิจพฒันาโครงการและการลงทุน วตัถปุระสงค์เพื่อ
การเข้าลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวข้องที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว และน ามาซึ่งผลตอบแทนจากการลงทนุในระดบัท่ีน่า
พอใจ  อาทิเช่น  เข้าร่วมลงทนุในบริษัท อาเซียนโปแตซชยัภมูิ จ ากดั (มหาชน) เพื่อด าเนินธุรกิจเหมืองแร่โพแทช การ
จดัตัง้บริษัท ทีอาร์ซี ยทูิลลติี ้จ ากดั บริษัทยอ่ยแหง่ใหมเ่พื่อด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยน า้ประปาชมุชน เป็นต้น 

ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
บริษัทให้บริการงานก่อสร้างด้านตา่ง ๆ ดงันี ้
1.1 งานก่อสร้างงานวางระบบท่อ 

บริษัทให้บริการงานวางระบบท่อที่หลากหลาย อาทิเช่น ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อน า้ ท่อขนส่ง  
ปิโตรเคมี เป็นต้น  โดยบริษัทมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็น
อย่างมาก ลกัษณะงานประกอบไปด้วยงานวางท่อก๊าซ งานก่อสร้างสถานีควบคุมแรงดนัก๊าซ และงาน
ก่อสร้างสถานีวัดปริมาตรก๊าซ เป็นต้น บริษัทมีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 
สามารถให้บริการงานก่อสร้างงานวางระบบทอ่ก๊าซขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางสงูสดุ 30 นิว้ รวมถึงงานวางท่อ
ระบบท่อก๊าซข้ามจังหวัด หรือ Provincial Gas Pipeline  ในปี 2558 บริษัทได้รับงานโครงการ 1st 
Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section (RC-400) จากบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) เป็นงานบริการก่อสร้างในการขยายอายุการใช้งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 
ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 28 นิว้ ด้วยการขดุเปิดหน้าดนิแล้วลอกวสัดทุี่หุ้มทอ่เดิมและท าการเคลอืบทอ่ใหม ่
เพื่อให้มีอายกุารใช้งานที่ยาวนานขึน้ ประหยดัค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวางท่อใหม่ได้เป็นอย่างมาก กลุม่
ลกูค้าหลกัของบริษัทในงานก่อสร้างงานวางระบบท่อ ได้แก่ กลุม่บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) เช่น บริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) บริษัท ปตท.จ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จ ากดั บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) บริษัท 
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พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) เป็นต้น  
กลุม่บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) เช่น บริษัท กลัฟ์ เจพี ยทูี จ ากดั  กลุม่บริษัท 
ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) เช่น บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 

1.2 งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี 
บริษัทให้บริการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมีแบบครบวงจรเร่ิมตัง้แต่งาน

ออกแบบวิศวกรรม งานจัดหาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ และงานก่อสร้างพร้อมติดตัง้เคร่ืองจกัร กลุม่ลกูค้า
ได้แก่ กลุม่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เช่น บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั  กลุม่บริษัท 
ปตท. เช่น บริษัท ปตท. น า้มนัและการค้าปลีก จ ากัด บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  บริษัท ทรานส์ 
ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น   

2. ธุรกิจพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุน 
บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างรายได้ที่มัน่คงและยัง่ยืนจึงก าหนดให้มีธุรกิจพฒันาโครงการเพื่อการ

ลงทนุ ซึง่นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้จากการด าเนินโครงการเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและด าเนินการ
ในเชิงพาณิชย์แล้ว ยงัจะเป็นการสร้างโอกาสในการรับงานก่อสร้างต่อเนื่องจากโครงการที่ได้พฒันาขึน้อีกด้วย 
โดยพิจารณาลงทุนธุรกิจที่เก่ียวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัท อาทิเช่น ธุรกิจสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน ธุรกิจ
โรงงานอตุสาหกรรม และธุรกิจด้านพลงังาน เป็นต้น ปัจจบุนัมีโครงการที่ได้รับการพฒันาเพื่อการลงทนุ ดงันี ้
2.1 การพฒันาโครงการเพื่อการลงทนุในธุรกิจสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน 

บริษัทเลง็เห็นถึงโอกาสจากการท่ีรัฐบาลได้สง่เสริมให้มีการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน ตลอดจนการให้สิทธิ
พิเศษต่างๆ เพื่อจูงใจนกัลงทุนทัง้ภายในและภายนอกประเทศให้มีการขยายฐานการผลิตมายงัพืน้ที่ 
EEC สง่ผลให้เกิดการจ้างงานและความต้องการสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานเพิ่มมากขึน้ในอนาคต บริษัท
จึงได้ลงทนุในกิจการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาชุมชนต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง 
โดยการจดัตัง้บริษัทยอ่ย ช่ือ บริษัท ทีอาร์ซี ยทูิลลติี ้จ ากัด โดยได้เร่ิมประกอบการในเชิงพาณิชย์ในเดือน
มีนาคม 2561 

2.2 การพฒันาโครงการเพื่อการลงทนุในธุรกิจสมัปทานกบัภาครัฐ 
บริษัทได้ลงทนุในโครงการเหมืองแร่โปแตชที่อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวดัชยัภูมิ โดยเข้าถือหุ้นจ านวน
ร้อยละ 25.13 ในบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ ากัด (มหาชน) (“APOT”) โดยใช้บริษัทย่อยที่
ต่างประเทศ  โดยในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 APOT ได้รับอนุมัติประทานบตัรท าเหมืองแร่ใต้ดินจาก
กระทรวงอตุสาหกรรม อายปุระทานบตัร 25 ปี โดยมีเป้าหมายก าลงัผลิตแร่โพแทชเพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ ย
โพแทสเซียม 1.235 ล้านตนัต่อปี เพื่อลดการพึ่งพิงการน าเข้าแร่โพแทช 7-8 แสนตนัต่อปี  ส าหรับการ
ผลติสว่นเกินท่ีเหลอืจะท าการสง่ออกไปตา่งประเทศเพื่อขยายโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึน้ 

 

 บริษัท สหการวิศวกร จ ากดั  
บริษัท สหการวิศวกร จ ากดั (“สหการวิศวกร”) เดิมช่ือ บริษัท สหวิศวกรรม ยไูนเต็ดเอ็นจิเนียร่ิงส์ จ ากดั 

ก่อตัง้ในปี 2497 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง ค าประกอบ เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง  กิจการของสหการวิศวกร เติบโตอยา่งตอ่เนื่องจนกระทัง่ในปี 2540 สหการวิศวกรเร่ิมประสบปัญหาทาง
การเงิน จนปี 2543 ได้เข้าสูแ่ผนฟืน้ฟูกิจการและประสบความส าเร็จสามารถด าเนินการตามแผนฟืน้ฟูกิจการ ใน
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เดือนมีนาคม 2547 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่ยกเลิกการฟืน้ฟูกิจการของสหการวิศวกร   ต่อมาในเดือน
เมษายน 2550 ผู้ ถือหุ้นเดิมของสหการวิศวกรได้ท ารายการแลกหุ้นกับบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ท าให้สหการวิศวกรเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทตัง้แตไ่ตรมาส 2 ปี 2550 เป็นต้นมา 

สหการวิศวกรเป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างที่ได้ขึน้ทะเบียนและได้รับการจัดล าดับชัน้เป็นผู้ รับเหมางาน
ก่อสร้างชัน้ 1 จากหนว่ยงานราชการหลายแหง่ อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง กรมทรัพยากรน า้ 
และการท่าเรือแห่งประเทศไทย และลา่สดุในเดือนพฤษภาคม 2561 ได้รับการคดัเลือกจากกรมทางหลวงในการ
ปรับระดบัจากผู้ รับเหมางานก่อสร้างชัน้ 1 เป็นผู้ รับเหมางานก่อสร้างชัน้พิเศษ ซึ่งไม่มีข้อจ ากัดเง่ือนไขมูลค่า
โครงการในการเข้าประมลูงาน และสามารถประมลูงานได้ทกุประเภทจากกรมทางหลวง 

ตัง้แตปี่ 2552 สหการวิศวกร ได้รับการรับรองระบบบริหารคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตอ่มาปี 
2561 ได้ปรับปรุงเวอร์ชัน่เป็น ISO 9001:2015 ซึง่เป็นการรับรองถึงมาตรฐานในการท างานท่ีเทียบเทา่ระบบสากล 

สหการวิศวกรมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการให้บริการงานก่อสร้างด้านงานโยธา ผลงาน
สว่นใหญ่เป็นการก่อสร้างงานสาธารณปูโภค อาทิเช่น ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอาคาร เป็นต้น กลุม่ลกูค้าใน
งานลกัษณะนีส้ว่นใหญ่จะเป็นหนว่ยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ และนอกจากงานรับเหมาก่อสร้างงานโยธาแล้ว  
สหการวิศวกรยงัได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การรับเหมาก่อสร้างโรงงานในธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี และงานติดตัง้
เคร่ืองจกัร ผลงานท่ีผา่นมาอาทิเช่น  
- ปี 2554 รับงานก่อสร้างโรงงานผลิตเอธานอลจากมนัส าปะหลงัชจากบริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากัด 

มลูคา่งาน 2,134 ล้านบาท  
- ปี 2558 รับงานจดัหา ติดตัง้ ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์การผลติบหุร่ีด้านกระบวนการผลติยาเส้น

พอง (M-01/2) จากโรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั มลูคา่งาน 834.14 ล้านบาท 
- ปี 2561 รับงานโครงการออกแบบและก่อสร้าง ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภณัฑ์หล่อลื่น จากบริษัท ปตท.

น า้มนัและการค้าปลกี จ ากดั (มหาชน) มลูคา่งาน 600 ล้านบาท 

ปัจจบุนั บริษัท สหการวิศวกร จ ากดั มีทนุจดทะเบียน และทนุท่ีเรียกช าระแล้ว 500 ล้านบาท  

 บริษัท ทีอาร์ซี ยทูิลิตี ้จ ากัด 

  ในปี 2560 บริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อยช่ือ บริษัท ทีอาร์ซี ยทูิลิตี ้จ ากดั ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการที่เก่ียวข้องกับสาธารณูปโภคพื น้ฐาน และมีการลงทุนโครงการแรกคือ 
โครงการสมัปทานประปา จากองค์การบริหารส่วนต าบลตาสิทธ์ิ ลกัษณะโครงการเป็นการก่อสร้างโรงผลิต
น า้ประปา และบริหารจดัการขายน า้ประปาให้กบัอตุสาหกรรมและชุมชนในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลตาสิทธ์ิ 
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เร่ิมประกอบการในเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561  

 บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ ากัด 

  ในปี 2560 บริษัท สหการวิศวกร จ ากดั ร่วมกบั Huayuan Innovative Development (Hong Kong) 
Company Limited พนัธมิตรจากประเทศจีน ได้จัดตัง้บริษัทย่อยช่ือ บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ ากัด  ทนุจด
ทะเบียน 40 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานดนัท่อลอด และงานขดุ
เจาะอโุมงค์ โดยปัจจบุนัเอสเอช ครอสซิ่งส์รับงานก่อสร้างตอ่จากสหการวิศวกร  
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 บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน  

- TRC Middle East LLC จัดตัง้ในปี 2552 เป็นบริษัทที่จัดตัง้เฉพาะกิจ เพื่อรับงานก่อสร้างโครงการ 
Construction of Flow Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC ลกัษณะงานเป็นการ
รับเหมาก่อสร้างท่อย่อยเพื่อขนสง่น า้มนัดิบ โดยระยะเวลาตามสญัญาเร่ิมแรกคือ 3 ปี (พฤษภาคม 2552 - 
เมษายน 2555) และจากการท างานท่ีเป็นท่ีพอใจของลกูค้า ในปี 2555 บริษัทได้รับการตอ่อายสุญัญา ส าหรับ
งานเพิ่มเติมอีก 2 ปี โครงการดงักลา่วก่อสร้างแล้วเสร็จและได้สง่มอบงานให้ลกูค้าเรียบร้อยแล้วตัง้แตปี่ 2557 

- TRC Engineering LLC จดัตัง้ในปี 2554 เพื่อประกอบธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างที่เก่ียวข้องกับธุรกิจพลงังาน 
โดยในปี 2554 ได้รับงานวางทอ่น า้มนัดิบจาก PTTEP (Oman) Co., Ltd. ระยะเวลางานสิน้สดุปี 2555 

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2559 เมื่อวนัที่ 10 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาอนมุตัิให้ปิดบริษัท 
TRC Middle East  LLC และบริษัท TRC Engineering LLC เนื่องจากโครงการที่ได้รับจาก Petrogas Rima LLC 
ของ TRC Middle East  LLC ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้สง่มอบงานต่อลกูค้าแล้ว และตัง้แต่ปี 2558 บริษัททัง้
สองไมไ่ด้ด าเนินโครงการใด ๆ ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งด าเนินการจดทะเบียนเลกิกิจการ และช าระบญัชีคาดว่าจะเสร็จ
สิน้ภายในปี 2562 

 
3. การตลาดและการแข่งขัน 
3.1 การตลาด 

เศรษฐกิจไทยรวมทัง้ปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 4.1 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 4.0 ในปี 2560 และเป็นการ
ขยายตวัสงูสดุในรอบ 6 ปี โดยในด้านการใช้จ่าย การลงทนุภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 3.9 เร่งขึน้จากการ
ขยายตวัร้อยละ 2.9 สว่นการลงทนุภาครัฐขยายตวัร้อยละ 3.3 ปรับตวัดีขึน้กวา่ปี 2560 (ที่มา: ขา่วสภาพฒัน์ 18 
ก.พ. 2562 ส านกังานสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ)ภาพรวมของตลาดธุรกิจก่อสร้างในประเทศมีการ
ขยายตวัในระดบัดี จึงเป็นโอกาสของกลุม่บริษัทที่มุ่งเน้นรับงานจากทางภาครัฐมากขึน้โดยเฉพาะงานก่อสร้าง
งานโยธาและรวมถึงงานก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสดัสว่นรายได้จากการ
ให้บริการก่อสร้างจากงานก่อสร้างระบบทอ่ งานก่อสร้างโรงงานในอตุสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี และงาน
ก่อสร้างด้านโยธา คิดเป็นร้อยละ45, 18 และ37 ตามล าดบั หากเปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนในหมวด
บริการรับเหมาก่อสร้างทัง้หมด 20 บริษัท  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 2,256 ล้าน
บาท อยูใ่นล าดบัท่ี 13  ในขณะท่ีปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยอยูท่ี่อนัดบั 12  

1) กลยุทธ์ทางการแข่งขัน 
กลุม่บริษัทมีการบริหารต้นทนุการด าเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพด้วยนโยบายสง่เสริมและพฒันา

ทีมงานให้มีความหลายหลายสามารถควบคุมบริหารโครงการในแต่ละประเภทงาน การน าเทคโนโลยีที่
ทนัสมยัและเหมาะสมมาใช้เพื่อประหยดัเวลา ลดต้นทนุของการด าเนินงาน พฒันาความสมัพนัธ์แลกเปลี่ยน
ความคิดและถ่ายทอดประสบการณ์กบัพนัธมิตรทางธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศที่มีความเช่ียวในงานนัน้ ๆ 
เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและความส าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพฒันาระบบ
ของการจดัซือ้จดัจ้างอยา่งตอ่เนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานจดัซือ้จดัจ้าง โดยบริษัทได้น า
ระบบ ERP มาใช้บริหารการจดัซือ้จัดจ้าง รวมถึงการบริหารจดัการพสัดตุัง้แต่ปี 2552  นอกจากนี ้ในปี 
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2561 ทางบริษัทได้ก่อสร้าง Fabrication shop ที่อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในด้านบริการงานก่อสร้างและบริหารต้นทนุการก่อสร้างอีกทางหนึง่ด้วย 

2) กลยุทธ์ทางการตลาด 
 ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 

ส าหรับงานรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อ งานรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรม
พลงังานและปิโตรเคมีนัน้ กลุ่มลกูค้าสว่นใหญ่เป็นภาคเอกชน ซึ่งมีการจัดจ้างทัง้ในลกัษณะของการ
คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และในลกัษณะของการประกวดราคา  ทางบริษัทจึงพฒันารูปแบบการ
ให้บริการก่อสร้างแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบครัน เร่ิมจากงาน
ออกแบบวิศวกรรม งานจดัหาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ และงานก่อสร้าง 

สว่นงานรับเหมาก่อสร้างงานโยธากลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นภาครัฐ ซึ่งมีการจดัจ้างในลักษณะ
ของการประกวดราคาเป็นหลกั สว่นใหญ่จะใช้รูปแบบการให้บริการงานการจดัหาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
และการก่อสร้าง เท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลกั และ
บริหารสญัญาเพื่อการสง่มอบผลงานที่สมบูรณ์ ภายใต้มาตรฐานคณุภาพ ISO9001:2015 มาตรฐาน
ด้านความปลอดภยั OHSHA18001:2007 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ที่ทางบริษัท
ได้รับการรับรองมาตัง้แตปี่ 2560 ทัง้ 3 ระบบ 

 ลกัษณะลกูค้าและความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูค้ากบับริษัท 
 กลุม่ลกูค้าของบริษัทแบง่ออกเป็น 2 ประเภทตามลกัษณะผู้วา่จ้างงาน คือ กลุม่ลกูค้าภาครัฐ

ซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจ   และกลุม่ลกูค้าภาคเอกชน ในปี 2561 กลุม่ลกูค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาทิ
เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค 
การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งลกูค้ากลุม่นีจ้ะพิจารณาการเข้าร่วม
เป็นคูค้่าด้วยการก าหนดคณุสมบตัิเพื่อให้ผู้ รับเหมาที่ผ่านคณุสมบตัิสามารถขึน้ทะเบียนเป็นคู่ค้า โดย
เกณฑ์คณุสมบตัิพิจารณาจากผลงานและความสามารถในอดีต  ส าหรับกลุม่ลกูค้าภาคเอกชนนัน้มีทัง้
การพิจารณาการเข้าร่วมเป็น    คูค้่าโดยการขึน้ทะเบียนคู่ค้า และพิจารณาจากผลงานของแต่ละบริษัท
จากค าแนะน าที่มีการบอกต่อกันมา กลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัท คือ บริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน)  กลุม่บริษัท บางจาก คอร์เปอร์เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้
ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) เป็นต้น 

 ช่องทางการจดัจ าหนา่ย 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นงานที่ต้องติดต่อและเข้าหาลกูค้าโดยตรง สายงานการตลาดเป็น

ผู้ รับผิดชอบและดแูลในการพฒันาความสมัพนัธ์กบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และมุง่ขยายโอกาสในการเข้า
ร่วมประมลูโครงการตา่ง ๆ และพฒันาโครงการลงทนุ บริษัทจึงก าหนดให้มีการจดัท าแผนงานของฝ่าย
การตลาดประจ าปี รวมถึงการก าหนดกลยุทธ์ ทัง้นีเ้พื่อให้สายงานการตลาดใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารงาน โดยมีการติดตามข้อมลูขา่วสารแผนการลงทนุ หรืองานประมลูของลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ มี
การพฒันาและปรับปรุงงานขึน้ทะเบียนเป็นคู่ค้ากับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน
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อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัท สหการวิศวกร จ ากดัได้ขึน้ทะเบียนคู่ค้ากบัลกูค้ารวม
ทัง้สิน้ 26 ราย แบง่เป็นลกูค้าภาครัฐ 11 ราย และภาคเอกชน 15 ราย 

 
3.2 สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 

ในปี 2560 - 2561  ธุรกิจก่อสร้างงานวางระบบท่อมีการแนวโน้มการแข่งขนัสงูขึน้ โดยเฉพาะงาน
ระบบท่อก๊าซธรรมชาติ สาเหตจุากการปรับลดแผนการลงทนุในธุรกิจน า้มนัและธุรกิจท่อสง่ก๊าซธรรมชาติของ
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ผู้ส ารวจและผลติก๊าซธรรมชาติรายใหญ่  ประกอบกบัการเข้ามาของคู่แข่งขนัจาก
ต่างประเทศอีกหลายราย  กลุ่มบริษัทจึงปรับตัวโดยการหันมาพัฒนาธุรกิจก่อสร้างอื่นๆ ทดแทน เช่น การ
ก่อสร้างระบบคลงัสนิค้าอจัฉริยะ การก่อสร้างระบบทอ่ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้ชดเชยให้กบั
รายได้ที่ลดลงจากงานกอ่สร้างระบบทอ่  บริษัทคูแ่ขง่ขนัในธุรกิจงานก่อสร้างระบบทอ่ก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ บริษัท 
อิตาเลีย่นไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท แม็คคอนเนล ดเูวล คอนสตรัคเตอร์ไทย จ ากดั บริษัท ควอลิ
เทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสครัคชั่น จ ากัด   และคู่แข่งขนัจากประเทศจีน คือ Sinopec International 
Petroleum Service Corporation และ China Petroleum Pipeline Bureau เป็นต้น  

สว่นการแข่งขนัของงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และ งานก่อสร้างโยธานัน้ ปี 2561 มีอุปสงค์
ขยายตวัเพิ่มขึน้จากการลงทุนเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ และแผนการลงทุนในโครงการขนาดกลางและย่อย
ภายใต้งบประมาณประจ าปี สง่ผลให้เกิดการฟืน้ตวัของการลงทนุก่อสร้างภาคเอกชนตามมา สภาพการแข่งขนั
ในธุรกิจจึงไม่สูงมากนัก  แต่กระนัน้ก็ตาม ความสามารถในการท าก าไรจากงานก่อสร้างมีแนวโน้มลดลง 
เนื่องจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง แรงงานที่มีทกัษะความช านาญ ประกอบกบัราคาน า้มนั 
และราคาวสัดกุ่อสร้างที่มีแนวโน้มสงูขึน้  กลุม่บริษัทจึงปรับตวัด้วยการใช้นโยบายการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบั
คู่ค้าต่าง ๆ  ทัง้ผู้ จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง และผู้ รับเหมาช่วง   บริษัทคู่แข่งในธุรกิจงานก่อสร้างโรงงาน
อตุสาหกรรม และ งานก่อสร้างโยธา ได้แก่ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากดั บริษัท อิตลัไทย
วิศวกรรม จ ากดั บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั   Saipem S.p.A.  บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน
สตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นต้น 

 
3.3 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมการก่อสร้างและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

แนวโน้มงานก่อสร้างภาครัฐในปี 2562 คาดว่าจะกลบัมาขยายตวัสงูในอตัราร้อยละ 9 - 11 มีมลูค่า 
747-761 พนัล้านบาท และคาดว่าช่วงปี 2562 - 2563 จะขยายตวัต่อเนื่องในอตัราร้อยละ 8-12 เนื่องจากจะมี
การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ อีก 3 ปีข้างหน้า นอกจากการลงทนุเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐแล้วยงัมี
แผนการลงทนุในโครงการขนาดกลางและยอ่ยภายใต้งบประมาณประจ าปี โดยสว่นใหญ่เป็นโครงการขยายและ
ปรับปรุงโครงขา่ยถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ซึง่ในปีงบประมาณ 2561 มีกรอบวงเงินลงทนุ 
144.8 พนัล้านบาท 

งานก่อสร้างภาคเอกชนคาดว่าจะฟืน้ตวัตามภาวะเศรษฐกิจและผลของแรงเหนี่ยวน าจากการลงทุน  
เมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ มลูคา่ก่อสร้างของภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอตัรา 3-5% มี
มลูค่า 542.0-552.5 พนัล้านบาท ในปี 2561 และคาดว่าในช่วงปี 2562-2563 จะขยายตวัต่อเนื่องในอตัรา 
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ร้อยละ 4-7 ตอ่ปี  แรงหนนุสว่นหนึง่มาจากการขยายการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะในพืน้ที่
ศกัยภาพใหม ่เช่น EEC ซึง่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด จะช่วยหนนุความเช่ือมัน่ในการลงทนุของผู้ประกอบการใน
ระยะ 3 ปีข้างหน้าฟืน้ตวัดีขึน้ทัง้งานก่อสร้างที่อยู่อาศยั อาคารส านกังาน และโรงงานอุตสาหกรรม โดยเห็น
สญัญาณบวกจากพืน้ท่ีอนญุาตก่อสร้างที่อยู่อาศยั กลุม่พาณิชยกรรม อาคารส านกังาน และโรงแรมที่ขยายตวั
ขึน้ ส าหรับการก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมที่คาดว่าจะเติบโตในระยะ 3 ปีข้างหน้า สว่นหนึ่งพิจารณาจากสถิติ
การขอรับสง่เสริมลงทนุของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ  

4. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 วัตถุดิบ 
ในส่วนของวตัถดุิบ ในกรณีที่เป็นวสัดุก่อสร้างทัว่ไป เช่น อิฐ ปูน เหล็ก ลวดเช่ือม เป็นต้น จะจัดซือ้จาก

ภายในประเทศ โดยต้องมีการตรวจสอบราคาและคณุภาพของสินค้าจากหลายตวัแทนจ าหน่าย รวมไปถึงการ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของบริษัทผู้จ าหน่ายเอง ซึ่งเป็นขัน้ตอนของระบบจัดซือ้จัดจ้างของบริษัทโดยมีการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกตวัแทนจ าหนา่ย และภายหลงัการคดัเลือกจะมีการติดตามผล เช่นตรวจสอบ
คณุภาพและความถกูต้องของสินค้า การยืนยนัราคา ระยะเวลาการจัดส่ง เพื่อให้มัน่ใจว่าคณุภาพของสินค้า
และบริการท่ีบริษัทได้รับอยูภ่ายใต้เง่ือนไข ข้อตกลงที่เป็นไปตามที่สัง่ซือ้   

 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
ในสว่นของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ทางบริษัทมีนโยบายที่จะมีเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เป็นของตนเอง

บางส่วน เพื่อใช้ในการด าเนินงานก่อสร้างพืน้ฐาน และส าหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จ าเป็นต่องาน
ก่อสร้าง ทางบริษัทจะท าการเช่าเพื่อน ามาใช้ในแตล่ะโครงการตามความต้องการ นอกจากนี ้ทางสหการวิศวกร
ได้มีเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ส าหรับงานโยธา เช่น รถบรรทกุ รถขดุ หรือรถแทรกเตอร์ ซึง่สามารถน ามาใช้งานร่วม
ได้ ท าให้บริษัทสามารถลดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัเคร่ืองมือและอปุกรณ์ลงไปได้ 

 ผู้รับเหมาช่วง 
ในการจดัจ้างผู้ รับเหมาช่วงส าหรับงานบางสว่น บริษัทจะพิจารณาจากศกัยภาพของผู้ รับเหมาช่วงใน

แง่ของความนา่เช่ือถือทางการเงิน ผลงานที่ผ่านมาในอดีต ความพร้อมของบคุลากร รวมถึงไปถึงเคร่ืองมือและ
เคร่ืองจกัร วา่มีความเหมาะสมตอ่ลกัษณะงานหรือไม ่โดยบริษัทจะมีนโยบายที่จะก าหนดรายละเอียดในการจดั
จ้างช่วงให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับที่บริษัทท ากับลูกค้า (Back-to-back) เช่นในเร่ืองของการส่งมอบ การ
รับประกนัคณุภาพงาน การตรวจรับงาน และคา่ปรับ เป็นต้น 

 
5. งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัท สหการวิศวกร จ ากดั มีงานท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างทีย่งัไมไ่ด้สง่มอบ ดงันี ้

 จ านวน
โครงการ 

มลูคา่งานท่ีเหลอื 
(ล้านบาท) 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 8 1,245.55 
บริษัท สหการวิศวกร จ ากดั 11 6,177.31 

รวม 19 7,422.86 
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- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน)    

ชื่อโครงการ ชื่อผู้ว่าจ้าง  
มูลค่างาน  
ของบริษัท 
(ล้านบาท) 

มูลค่างานที่
เหลือ

โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

%ของงาน 
ที่ยงั 

ไม่ได้ส่งมอบ 

ปีที่คาดว่าจะ 
แล้วเสร็จ 

1. 1st Transmission Pipeline Life  
Extension Project: 28” 
Recoating Section 

บริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

3,259.10 113.74 3.49 2562 

2. The Fifth Transmission 
Pipeline Project Phase 1 
(5TP1)  

Project Contractor: 

Sinopec 
International 
Petroleum Service 
Corporation 

755.23 642.17 85.03 2563 

3. RDCC Catalyst Cooler Project 
Part 2 Back Pressure Steam 
Turbine and Utilities System 

บริษัท ไออาร์พีซี 
จ ากดั (มหาชน) 

492.00 77.29 15.71 2562 

4. Revamp LPG Transfer Pump 
to Domestic BRP 

บริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

208.50 1.71 0.82 2562 

5. BCM Naphtha and Pygas 
Pipeline (Option 1 RTC Area) 

บริษัท เอสซีจี  
เคมิคอลล์ จ ากดั 

80.04 3.04 3.80 2562 

6. BCM Naphtha and Pygas 
Pipeline (Option 2 
Interconnecting Pipeline) 

บริษัท เอสซีจี 
 เคมิคอลล์ จ ากดั 

75.56 
 

6.38 8.44 2562 

7. โครงการวางทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติ
ไปยงัสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ปตท. พี.เอ็น.ปิโตรเลยีม 

บริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

14.85 11.46 77.19 2562 

8. โครงการออกแบบ จดัหาและ
ก่อสร้างโรงงานผลติกลเีซอรีน 

บริษัท บางจากไบ
โอฟเูอล จ ากดั 

389.75 389.75 100.00 2563 

รวมงานในมอืทัง้สิน้ 8 โครงการ 5,275.02 1,245.55   
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- บริษัท สหการวิศวกร จ ากัด    

ชื่อโครงการ ชื่อผู้ว่าจ้าง 
มูลค่างาน  
ของบริษัท 
(ล้านบาท) 

มูลค่างานที่เหลือ
โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

%ของงาน 
ที่ยงัไม่ได้ 
ส่งมอบ 

ปีที่คาดว่าจะ 
แล้วเสร็จ 

1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก 
ณ ระนอง 

กรุงเทพมหานคร 1,257.08 1,228.67 97.74 2564 

การไฟฟ้านครหลวง 267.29 266.27 99.62 2564 

2. โครงการออกแบบและก่อสร้าง 
ศนูย์กระจายสนิค้าผลติภณัฑ์      
หลอ่ลืน่ 

บริษัท ปตท.น า้มนั
และการค้าปลกี 
จ ากดั (มหาชน)   

600.00 524.22 87.37 2563 

3. โครงการขยายถนนกลัปพฤกษ์ กรมทางหลวงชนบท 445.16 253.03 56.84 2563 
การไฟฟ้านครหลวง 361.85 361.85 100.00 2563 
การประปานครหลวง 42.71 15.59 36.51 2563 

4. โครงการปรับปรุงถนนประชา    
ร่วมใจ - ถนนมิตรไมตรี 

กรุงเทพมหานคร 367.29 224.05 61.00 2562 
การไฟฟ้านครหลวง 418.79 131.54 31.41 2562 
การประปานครหลวง 208.50 73.86 35.43 2562 
บริษัท ทีโอที จ ากดั 
(มหาชน) 

9.53 5.83 61.20 2562 

5. ทางหลวงหมายเลข 4 อ.ตะกัว่ป่า 
-อ าเภอท้ายเหมือง จงัหวดัพงังา  

ส านกัก่อสร้างทางที่ 1 
กรมทางหลวง 

347.38 188.21 54.18 2562 

6. โครงการปรับปรุงเส้นทางศกึษา
ธรรมชาติเข้าที่ท าการอทุยาน
แหง่ชาติขนอม - หมูเ่กาะทะเลใต้ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 98.11 4.48 4.57 2562 

7. โครงการปรับปรุงถนนสามวา กรุงเทพมหานคร 171.54 100.54 58.61 2562 
 การประปานครหลวง 24.21 24.21 100.00 2562 

8. โครงการยกระดบัความปลอดภยั
บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตอนล า
แก่น-ทบัละม ุ

กรมทางหลวง  
แขวงทางหลวงภเูก็ต 

17.76 11.03 62.09 2562 

9. ทางหลวงหมายเลข 3304 สาย
แยกทางหลวงหมายเลข 315 
(ดอนสนีนท์) – บรรจบทางหลวง
หมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 
2 

ส านกัก่อสร้างทางที่ 2 
กรมทางหลวง 

558.88 558.48 99.93 2564 

10. โครงการเปลีย่นระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 

การไฟฟ้านครหลวง 2,205.42 2,197.04 99.62 2565 
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ชื่อโครงการ ชื่อผู้ว่าจ้าง 
มูลค่างาน  
ของบริษัท 
(ล้านบาท) 

มูลค่างานที่เหลือ
โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

%ของงาน 
ที่ยงัไม่ได้ 
ส่งมอบ 

ปีที่คาดว่าจะ 
แล้วเสร็จ 

โครงการรัชดาภิเษก-อโศก 

11. จ้างปรับปรุงถนนหมายเลข 6 และ
งานท่ีเก่ียวข้อง บริเวณโรงานผลติ
น า้บางเขน 

การประปานครหลวง 8.41 8.41 100.00 2562 

รวมงานในมอืทัง้สิน้ 11 โครงการ 7,409.91 6,177.31   
 

3. ปัจจัยความเสี่ยง    

1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ   
1.1 ความเสี่ยงของผลประกอบการจากลักษณะด าเนินธุรกิจ และโอกาสการเติบโตของกลุ่มบริษัท 

 ในเดือนมิถนุายน 2561 คณะกรรมการบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ผู้ส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
รายใหญ่ได้ทบทวนแผนการลงทนุและปรับลดแผนการลงทนุในปี 2561 จาก 246,613 ล้านบาทเป็น 221,294 
ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับลดการด าเนินการลงทนุในธุรกิจน า้มนัและธุรกิจทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติ สง่ผล
ให้กลุม่บริษัทมีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างรับเหมาด้านการวางระบบท่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จาก
งานวางทอ่ก๊าซธรรมชาติลดลง (ในปี 2559 – 2561  มีรายได้จากการวางระบบท่อร้อยละ 49 45 และ 45 ของ
รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง)  โดยลกัษณะการรับงานรับเหมาก่อสร้างของกลุม่บริษัทยงัคงเป็นรูปแบบ
สญัญาเหมาจ่าย (Lump Sum Price) และ/หรือเป็นสญัญาที่มีการก าหนดราคาที่แน่นอนชดัเจน (Fixed Price 
Contract) ซึง่ท าให้บริษัทต้องรับความเสีย่งในกรณีต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการโครงการอาจจะสงูเกิน
กวา่แผนงานหรืองบประมาณ  นอกจากนี ้การด าเนินธุรกิจของบริษัทยงัขึน้อยู่กบัความต่อเนื่องของการได้รับ
งานใหม่ ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ความแน่นอนได้ เนื่องจากงานก่อสร้างสว่นใหญ่ต้องผ่านการประมลูหรือการ
ประกวดราคาเป็นหลกั  ในขณะท่ีคูแ่ขง่ขนัมีจ านวนมากขึน้ การแขง่ขนัด้านราคาเป็นไปอยา่งรุนแรง  อีกทัง้บาง
โครงการที่คาดว่าจะมีการเปิดประมูลก็มีการประกาศเลื่อนระยะเวลาออกไปจากเหตุหลายประการ และ
สภาวการณ์ของตลาดที่เปลีย่นแปลงไป บริษัทได้บริหารจดัการความเสีย่งโดยการบริหารต้นทนุอย่างรอบคอบ
และมีประสทิธิภาพ โดยการฝึกอบรมพนกังานให้มีทกัษะความสามารถให้เพิ่มมากขึน้ รวมถึงการมองหาธุรกิจ
ใหม่ ๆ ที่มีศกัยภาพ อาทิเช่น ธุรกิจบริหารจดัการคลงัสินค้าอจัฉริยะซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของระบบ Intralogistics 
ซึง่เป็นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตสงูมาก จากการที่เทคโนโลยีด้านดิจิตอลเข้ามาสูท่กุธุรกิจและในสงัคมทัว่
โลกอยา่งกว้างขวาง และรวดเร็ว  การท าธุรกิจด้วยระบบ On-line ขยายตวัเป็นอย่างมาก สง่ผลให้พฤติกรรม
ของผู้บริโภคเปลีย่นแปลงไป ความต้องการในการเก็บสนิค้าด้วยระบบอตัโนมตัิเพื่อลดความผิดพลาดของการ
จดัส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค/ลกูค้าจึงเป็นปัจจัยที่ส าคญัของความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ  ดงันัน้ การ
บริหารจดัการคลงัสินค้าอจัฉริยะจึงเป็นนวตักรรมใหม่ ที่มีศกัยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลง และสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแขง่ขนั  
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1.2 ความเสี่ยงจากการประมูลงานที่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง 
  ในปี 2561 ยงัคงเป็นปีที่มีการแขง่ขนัในการเข้าประมลูงานรับเหมาก่อสร้างที่สงูมาก โดยธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างในประเทศเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการแข่งขนัด้านราคาเป็นหลกั ในเบือ้งต้นจะมีการคดัเลือกผู้ เข้าร่วมการ

ประมูลด้วยการก าหนดคุณสมบัติตามที่เจ้าของโครงการระบุไว้ หลงัจากนัน้เจ้าของโครงการจะพิจารณา

คดัเลอืกผู้ รับเหมาก่อสร้างจากผู้ที่เสนอราคาประมลูที่ต ่าที่สดุ ท าให้บริษัทต้องเผชิญกบัการแข่งขนัที่เพิ่มมาก

ขึน้ทัง้จากผู้ รับเหมาในประเทศและต่างประเทศ โครงการขนาดใหญ่จะมีการเข้ามาแข่งขนัจากผู้ รับเหมาใน

ประเทศ และบริษัทต่างชาติที่มีแหล่งเงินทุนและศกัยภาพในการด าเนินงานที่มากกว่า  ทัง้นี ้เพื่อให้ได้มาซึ่ง

โครงการใหม่ ๆ ท าให้บริษัทอาจจะต้องยอมเสนอราคาในอตัราก าไรขัน้ต้นที่ลดลงหรือเสนอเง่ือนไขของการ

ท างานท่ีดีขึน้แก่เจ้าของโครงการ หากบริษัทไมไ่ด้โครงการใหม ่ๆ อยา่งตอ่เนื่องจะท าให้สว่นแบง่ทางการตลาด

ลดลง ส่งผลให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดงันัน้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนับริษัทและ

บริษัท สหการวิศวกร จ ากัด ได้แสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ ๆ ที่มีศกัยภาพทัง้ด้านแหล่งเงินทุน 

เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถเข้าแข่งขันประมูลงานต่าง ๆ ทัง้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ด้านพลังงานและ  

ปิโตรเคมีของภาคเอกชนและโครงการพืน้ฐานด้านสาธารณปูโภค ด้านคมนาคมของภาครัฐ และการเข้าก้าวสู่

ธุรกิจนวตักรรมใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตและมีคู่แข่งน้อยราย เช่น ธุรกิจ AS/RS ดงัที่กล่าวในข้อ 1.1 โดย

กระบวนการภายในบริษัทยงัคงมีนโยบายรักษาความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัลกูค้าทัง้ภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่ม

โอกาสในการให้บริการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ตวัอย่างเช่น ปรับปรุงมาตรฐานด้านคุณภาพ ส่งมอบงาน

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และมุง่เน้นการพฒันาบคุลากรให้มีทกัษะ ความรู้ ความสามารถเพิ่มสงูขึน้เพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพและคณุภาพในการท างาน 

1.3 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ  
ธุรกิจหลกัของบริษัทคือการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งต้องอาศยับคุลากรที่มีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญ

เฉพาะทาง การสญูเสยีหรือการขาดแคลนบคุลากรเหลา่นีถื้อเป็นอีกหนึง่ความเสีย่งหลกัของบริษัท ซึ่งจะสง่ผล
กระทบต่อการด าเนินงานและความสามารถในการแข่งขนั   ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมางานรับเหมาก่อสร้างท่อสง่
ก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง  มีการแขง่ขนัท่ีเพิ่มขึน้จากคูแ่ขง่ขนัรายใหม ่ๆ  ประกอบกบังานรับเหมาก่อสร้าง
มีความไม่แน่นอนจากจงัหวะในการได้รับงานใหม่ และขึน้อยู่กบัการเปิดประมูลงานของลกูค้าซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอก  จึงอาจเกิดช่วงเวลาที่บริษัทประมูลงานไม่ได้ หรือการเข้าประมูลงานล่าช้าไปจากแผนงาน  ในปี 
2561 ที่ผา่นมา กลุม่บริษัทได้มองหาธุรกิจใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ท าให้บริษัทต้องมีการว่าจ้างบคุลากร
ใหม่ และมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความเช่ียวชาญให้เหมาะสมกับธุรกิจใหม่ รวมถึงการว่าจ้าง
ผู้ เช่ียวชาญพิเศษเพื่อเข้ามาช่วยผลกัดนัธุรกิจใหม่ ท าให้บริษัทมีต้นทุนด้านบุคลากรที่เพิ่มขึน้  บริษัทมีการ
บริหารจดัการความเสีย่งด้านบคุลากรทัง้พนกังานประจ าและสญัญาจ้างโดยการวางแผนงานด้านบคุลากรที่มี
การพิจารณาถึงโครงการท่ีด าเนินการอยูแ่ละโครงการในอนาคตอยา่งรอบคอบ มีการพิจารณาเพิ่ม/ลดสดัสว่น
การจ้างผู้ รับเหมาช่วงในแตล่ะช่วงเวลาตามความเหมาะสม  
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1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ  
บริษัทด าเนินธุรกิจรับเหมากอ่สร้างให้กบักลุม่อตุสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี โดยความสามารถใน

การเติบโตของธุรกิจโดยรวมขึน้อยูก่บันโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของภาครัฐ เป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการลงทนุ
ของภาคเอกชน ตลอดจนแผนการพฒันาประเทศ ได้แก่ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนสง่ 
การส่งเสริมด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายของรัฐบาลอาจจะ
เปลีย่นแปลงไมเ่ป็นไปตามการคาดการณ์ โครงการก่อสร้างจากหนว่ยงานต่าง ๆ ของภาครัฐมีความสมัพนัธ์กบั
การใช้จ่ายด้านงบประมาณของประเทศ ซึ่งขึน้อยู่กบัอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทนุ 
รวมถึงสภาวะความมัน่คงทางการเมือง บริษัทได้ตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่ว จึงพยายามลดการพึ่งพิงรายได้
จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างเดียว โดยการพัฒนาการลงทุนระยะยาวในโครงการใหม่ ๆ และพัฒนา
ศกัยภาพโดยการร่วมมือกบัพนัธมิตรใหม ่ๆ อาทิเช่น การจดัตัง้บริษัทยอ่ยในระหว่างปี 2560 2 แห่ง คือ บริษัท 
ทีอาร์ซี ยูทิลิตี ้จ ากัด  และบริษัท เอสเอชครอสซิ่ง จ ากัด เพื่อผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา และเพื่อรับงาน
รับเหมาก่อสร้างประเภทท่อลอดสายไฟฟ้าใต้ดิน  การร่วมมือกับบริษัท ออโต้โมชั่นเวิรค์ จ ากัดเพื่อการรับงาน 
AS/RS เป็นต้น และได้วางเป้าหมายระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562-2564) ในการพฒันาโครงการระยะยาวใหม ่ๆ  ให้
ได้ผลตอบแทนจากการลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15  

 
2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  

2.1 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการท าสัญญาโครงการ Surface & Processing Plant and Facilities   
  โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface & Processing Plant and Facilities 

เป็นงานรับเหมาก่อสร้างโครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานแต่งแร่โพแทช มลูค่างานรวมกว่า 34,000 ล้านบาท ที่
บริษัทได้รับ Letter of Award โครงการดงักลา่วจากบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภมูิ จ ากดั (มหาชน) (APOT) 
ตัง้แต่วนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2559 และในระหว่างปี 2559-2560 APOT ได้ให้งาน Early Works บางสว่นที่
สามารถท าได้ลว่งหน้ากบับริษัท ในระหวา่งการเจรจาหาแหลง่เงินทนุ และสนิเช่ือโครงการ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ใน
ระยะ 3 ปีที่ผา่นมา มีสถานการณ์ความไมแ่นน่อนหลายประการ สง่ผลให้การพฒันาโครงการ APOT ลา่ช้าไป
จากแผนงาน โดยกลางปี 2561 APOT ได้มีหนงัสือขอให้บริษัทหยุดการก่อสร้างโครงการเป็นการชั่วคราว  
จนกระทัง่ ณ สิน้ปี 2561  APOT ก็ยงัไม่สามารถได้ข้อสรุปเร่ืองแหลง่เงินทนุและเงินกู้ที่จะใช้ในการพฒันา
ก่อสร้างโครงการ สง่ผลให้ไม่สามารถลงนามสญัญารับเหมาก่อสร้างกบับริษัทได้ บริษัทจึงได้ตดัสินใจบนัทึก
คา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุท่ีกลุม่บริษัทลงทนุในหุ้นสามญั APOT ทัง้จ านวน รวมทัง้บนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูของยอดคงเหลอืของสนิทรัพย์หมนุเวียนตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัโครงการก่อสร้างที่บริษัทให้บริการกบั APOT 
ทัง้หมด อีกทัง้บนัทึกค่าใช้จ่าย/ภาระผกูพนั/ภาระอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องเข้าเป็นสว่นหนึ่งของต้นทนุโครงการ สง่ผล
ให้ผลประกอบการ ปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุอย่างมีนยัส าคญัถึง 2,041 ล้านบาท แต่อย่างไร
ก็ตาม หากในอนาคต APOT สามารถหาแหลง่เงินทนุ/เงินกู้ ในการพฒันาโครงการต่อ บริษัทก็มีโอกาสที่จะ
ได้รับคา่งวดงานท่ีค้างช าระ และลงนามในสญัญารับเหมาก่อสร้างโครงการ APOT  และสามารถกลบัรายการ
ส ารองเผ่ือขาดทนุท่ีเกินความจ าเป็นและรับรู้ก าไรในอนาคตเพื่อชดเชยขาดทนุจากส ารองซึง่ตัง้ขึน้ในปี 2561  
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2.2 ความเสี่ยงในการบริหารจัดการและความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการ 

บริษัทได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงในการบริหารจัดการ จึงได้มีการก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานเพื่อ
ป้องกนัความบกพร่องที่อาจจะเกิดขึน้ได้ โดยการน าระบบบริหารคณุภาพ ISO9001: 2015 มาใช้ในการรักษา
มาตรฐานการปฏิบตัิงานทัง้ที่ส านกังานใหญ่ และที่โครงการตา่ง ๆ ทัง้นี ้โดยค านงึถึงการพฒันาคณุภาพระบบ
การบริหารอย่างต่อเนื่อง  อีกทัง้ได้ก าหนดแนวทางส าหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
ปลกูฝังความมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อองค์กร รวมถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสียในทกุ ๆ ด้านเพื่อเป็นการลด
และป้องกนัความเสยีหายอนัเกิดจากความเสีย่งดงักลา่ว 

ความลา่ช้าของโครงการท่ีท าให้แผนการก่อสร้างไมเ่ป็นไปตามที่วางไว้อาจเกิดจากกรณีตา่ง ๆ อาทิเช่น 

1. บริษัท หรือผู้ รับเหมาช่วงด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามแผนงาน/โครงการ  
2. สถานการณ์เฉพาะที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งการด าเนินโครงการ และ/หรือ สภาวะแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไป  
3. ผู้วา่จ้าง/เจ้าของโครงการมีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขระหวา่งโครงการ  

 
2.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัสดุก่อสร้าง 

วสัดกุ่อสร้างที่บริษัทน ามาใช้ในการด าเนินงานโครงการนัน้ มีทัง้วสัดทุี่ต้องสัง่ซือ้ภายในประเทศและ
ตา่งประเทศ วสัดบุางรายการอาจใช้เวลานานในการสัง่ซือ้และการจดัสง่ ทัง้นี ้บริษัทลดความเสีย่งดงักลา่วโดย
การจดักลุม่ประเภทวสัดทุี่ต้องใช้ระยะเวลาในการสัง่ซือ้นาน (Long Lead Equipment) โดยได้ท าสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า เพื่อรองรับโครงการของบริษัทที่ได้มีการลงนามในสญัญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทัง้เพื่อให้มี
ระยะเวลาเพียงพอที่จะไม่เกิดความล่าช้าจนส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ ทัง้นี ้ก่อนเข้าประมูลงาน
โครงการก่อสร้าง  บริษัทจะศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับวัสดุต่าง ๆ ที่ส าคัญโดยติดต่อกับผู้ จัดหา/ผู้ ขายวัสด ุ 
(Supplier) หรือการท าบนัทกึความร่วมมือเฉพาะรายกบัผู้ขาย (Exclusive Supply) เพื่อให้เกิดความมัน่ใจใน
เบือ้งต้นถึงความพร้อมในการจดัหาวสัดทุี่ส าคญัได้ตามปริมาณที่เพียงพอและทนัต่อเวลาที่บริษัทต้องการใช้ 
และมีการเจรจาต่อรองราคาวสัดกุ่อสร้างล่วงหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนและรักษาระดบัต้นทุนให้เหมาะสม
และสอดคล้องกบัราคาที่เสนอในการประมลู การประมาณการค่าใช้จ่าย Contingency ไว้ในประมาณการ
ต้นทุนล่วงหน้าตัง้แต่ขัน้ตอนการเสนอราคา เพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนของราคา และ /หรือ การ
เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น  
 

3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
3.1   ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับช าระ และ/หรือได้รับค่างวดงานล่าช้า 

บริษัทมีรายได้หลกัจากการให้บริการงานก่อสร้าง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับช าระเงินจากผู้ว่าจ้าง 
หรือไมส่ามารถเรียกเก็บหนีไ้ด้ตรงตามเวลาที่ก าหนด เนื่องจากการเรียกเก็บเงินจะต้องเป็นไปตามคา่งวดงานท่ี
ก าหนดหรือเป็นไปตามความส าเร็จของงานที่ระบุไว้ในสญัญา ทัง้นี ้ความเสี่ยงดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบต่อ
สภาพคลอ่งและเงินทนุหมนุเวียน แต่เนื่องจากลกูค้าของกลุม่บริษัทสว่นใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีช่ือเสียง
และฐานะทางการเงินมัน่คง และ/หรือเป็นหนว่ยงานราชการ จึงท าให้เกิดความเสีย่งจากการไมไ่ด้รับเงินคา่งวด
งานอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้  เพื่อลดความเสี่ยงดงักลา่ว บริษัทมีการพิจารณาการรับงานอย่างระมดัระวงั ใน
กรณีที่เป็นลกูค้าใหม ่บริษัทจะพิจารณาข้อมลูด้านตา่ง ๆ รวมถึงศกึษาประวตัิความเป็นมาของธุรกิจ ผู้ บริหาร 
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ประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะข้อมูลด้านฐานทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ความน่าเช่ือถือและความมัง่คงทาง
ธุรกิจของลกูค้าอยา่งละเอียด รอบคอบ และอาจจะมีการเจรจาต่อรองให้ลกูค้าช าระเงิน  ค่าก่อสร้างลว่งหน้า
ก่อนเร่ิมงาน สว่นภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ความเสีย่งที่เกิดจากการเรียกเก็บเงินไมไ่ด้มคีอ่นข้างน้อย แตอ่าจ
มีความเสีย่งกรณีที่ไมส่ามารถเก็บหนีไ้ด้ตรงตามเวลาที่ก าหนด เนื่องจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมี
ขัน้ตอนการพิจารณาและอนมุตัิที่ยุ่งยากและซบัซ้อนมากกว่าภาคเอกชน  แต่อย่างไรตาม ในปี 2561 บริษัท
ไมไ่ด้รับเงินคา่งวดงานจากบริษัท อาเซียนโปแตชชยัภมูิ จ ากดั (มหาชน) ตามที่ได้กลา่วในข้อ 2.1  ซึ่งบริษัทได้
พิจารณาในการบันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญของลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น รายได้ที่ยงัไม่เรียกช าระ และ
ลกูหนีเ้งินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง จ านวนรวม 366 ล้านบาท  
 

3.2    ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของหุ้นกู้  
ตามข้อก าหนดสทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้  บริษัทจะต้องด ารงอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือ

หุ้นของผู้ออกหุ้นกู้  (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอตัราสว่นไม่เกิน 2 : 1 ณ วนัสิน้งวดปีบญัชีใน
ทกุ ๆ ปีตลอดอาย ุและอตัราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้  (Interest Coverage Ratio : EBITDA/ 
Interest Expenses) ไม่น้อยกว่า 4 เท่า  แต่อย่างไรก็ตาม สาเหตหุลกัจากการตัง้ส ารองทางบญัชีส าหรับการ
ลงทนุในหุ้น APOT และการรับงานโครงการ APOT ในงบการเงินปี 2561 สง่ผลให้บริษัทไม่สามารถรักษา
เง่ือนไขอตัราสว่นทางการเงิน Interest Coverage Ratio ได้  ซึ่งบริษัทได้แก้ไขปัญหาดงักล่าวเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบทางลบต่อความน่าเช่ือถือ โอกาสการทางธุรกิจ และการระดมเงินทุนในอนาคตของบริษัท โดยใน
เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษัทได้มีหนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นกู้ทกุรายในการขอไถ่ถอนหุ้นกู้  180 ล้านบาทก่อนครบ
ก าหนด (หุ้นกู้มีก าหนดช าระคืนในเดือนมีนาคม 2563) โดยก าหนดวนัช าระคืนเงินกู้และดอกเบีย้เป็นวนัที่ 29 
มีนาคม 2562  
  

3.3   ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้และต้นทุนโครงการบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ ท าให้การ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อเทียบกับเงินบาทจะมีผลต่อต้นทุนหรือผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงตัง้แต่การประเมินต้นทุนก่อนเข้าประมูลงาน
โดยประมาณการอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการซือ้สินค้า/วสัดทุี่สงูกว่าอตัราแลกเปลี่ยนจริงใน
ขณะนัน้ เพื่อส ารองต้นทนุเผื่อส าหรับความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึน้จริงส าหรับโครงการขนาด
ใหญ่ที่จ าเป็นต้องน าเข้าวสัดุอปุกรณ์จากต่างประเทศในมูลค่าสงู บริษัทมีการเจรจาต่อรองเจ้าของโครงการ
ก าหนดมลูคา่โครงการบางสว่นเป็นเงินสกุลเดียวกนั จากนัน้บริษัทจะบริหารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราตา่งประเทศที่ได้รับมาจากผู้วา่จ้างด้วยวิธีการจบัคู่รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศด้วย
การน าฝากเงินที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศไว้ในบญัชี FCD (Foreign Currency Deposit) 
เมื่อโครงการมีภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทจะใช้เงินจากบญัชี FCD จ่ายช าระภาระ
ดงักลา่ว นอกจากนัน้บริษัทยงัท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า และการท าประกนัความเสีย่งของ
อตัราแลกเปลีย่น (FX Link)  
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3.4   ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงนิทุนหมุนเวียน 
การประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนัน้ บริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีเงินทนุหมนุเวียนค่อนข้างสงู ใน

การจัดซือ้วสัดุ อุปกรณ์ จ่ายค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยบริษัทจะได้รับค่าจ้างส าหรับการให้บริการ
ก่อสร้างภายหลงัจากการส่งมอบงานในแต่ละงวดงาน  หากผู้ ว่าจ้างมีปัญหาช าระเงินล่าช้ากว่าก าหนด หรือ
บริษัทมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ประกอบกบัแนวโน้มธุรกิจของกลุม่บริษัทที่มีการรับงานจากภาครัฐเพิ่มมากขึน้ ตามแนวนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจ เก่ียวกบัโครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคของภาครัฐ ซึ่งกลุม่ลกูค้าที่เป็น
หน่วยงานราชการมกัจะมีความลา่ช้าในการเบิกจ่ายค่างวดงาน   เพื่อการลดความเสี่ยงด้านเงินทนุหมนุเวียน  
บริษัทมีนโยบายในการเจรจากับเจ้าของโครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งเง่ือนไขการช าระเงินที่รัดกุม การขอเงินรับ
ลว่งหน้าจากผู้วา่จ้าง และมีมาตรการวางแผนการบริหารสภาพคลอ่งด้วยการจดัท าประมาณการทางการเงินใน
แตล่ะโครงการ เพื่อการวางแผนและบริหารจดัการในแต่ละโครงการให้ระยะเวลาที่ได้รับช าระเงินค่างวดงานกบั
การจ่ายคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ใกล้เคียงกนั บริษัทมีนโยบายในการขอสินเช่ือโครงการจากสถาบนัการเงิน  และยงัได้
จดัหาเงินทนุหมนุเวียนจากแหลง่ตา่ง ๆ เช่น การขอสนิเช่ือวงเงินถาวร/วงเงินทัว่ไปจากสถาบนัการเงิน การออก
หุ้ นกู้ ในระหว่างปี 2559-2561 เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวและนโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษัท  
นอกจากนัน้แล้ว   ยงัมีการจัดท าประมาณการกระแสเงินสดในภาพรวมเป็นรายเดือน เพื่อการบริหารจัดการ
เงินทนุหมนุเวียนอยา่งเหมาะสม ภายใต้หลกัความระมดัระวงั เพื่อให้เกิดสภาพคลอ่งที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ
การด าเนินธุรกิจ     
 

3.5 ความเสี่ยงจากการสนับสนุนทางการเงนิให้กับบริษัทในกลุ่ม   
เนื่องด้วยความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ บริษัทได้ให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่บริษัทย่อยด้วยการ

ค า้ประกนัวงเงินสนิเช่ือ หรือให้บริษัทย่อยใช้วงเงินสินเช่ือร่วมกบับริษัท ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในกรณีที่บริษัท
ยอ่ยมีผลประกอบการขาดทนุหรือมีก าไรคอ่นข้างต ่า อนัเป็นเหตใุห้การขาดสภาพคลอ่งทางการเงินจนท าให้ไม่
สามารถช าระหนีก้บัสถาบนัการเงิน สง่ผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค า้ประกนั เพื่อลดความเสี่ยงอนั
อาจที่จะเกิดขึน้ บริษัทจึงได้ก าหนดอ านาจอนมุตัิและขัน้ตอนการปฏิบตัิที่ชดัเจนในการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทยอ่ย   

 
4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถอืหลักทรัพย์ 

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัท เคพีเค 1999 จ ากดั ถือหุ้นในบริษัทจ านวน 1,743,941,131 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 28.30 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (บริษัท เคพีเค 1999 จ ากดั เป็นบริษัทที่
ถือหุ้นโดยนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ร้อยละ 50.50) จึงท าให้ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมผู้ ถือ
หุ้นไม่ถึงคร่ึงหนึ่งของหุ้นทัง้หมด บริษัท เคพีเค 1999 จ ากัด อาจจะสามารถควบคมุมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้
เกือบทัง้หมดส าหรับวาระที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบงัคับ
บริษัทก าหนดให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอื่นอาจจะไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 
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ส่วนที่ 3 โครงสร้างการจัดการและข้อมูลการถอืหุ้น 
 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์ 1,766,385,830 28.66% 

 
นางไพจิตร รัตนานนท์       22,444,699 0.36% 

 บริษัท เคพีเค 1999 จ ากดั(1) 1,743,941,131 28.30% 

2 SMPR Holding Pte. Ltd. (2) 348,434,992 5.65% 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 223,666,752 3.63% 

4 นายแสงชัย วสุนธรา 201,734,370 3.27% 

5 นายอานนท์ชัย วีระประวัติ 100,000,000 1.62% 

6 นายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์ 85,124,999 1.38% 

7 นายสมัย ลีส้กุล 67,905,961 1.10% 
8 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION  

LIMITED, SINGAPORE BRANCH 
59,156,567 0.96% 

9 NOMURA PB NOMINEES LTD. 44,070,899 0.72% 

10 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT 41,787,257 0.68% 

11 ผู้ถอืหุ้นอื่นๆ 3,224,898,198 52.33% 

 
รวม 6,163,165,825 100.00% 

  หมายเหต:ุ  
1. บริษัท เคพีเค 1999 จ ากดั เป็นบริษัทท่ีนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50 
2. Utimate Shareholder ของ SMPR Holding Pte. Ltd. คือ SP International Group Limited (ถือหุ้น SMPR 

Holding Pte. Ltd. ร้อยละ 100) 
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คณะผู้บริหาร 

รายช่ือผู้บริหาร 8 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ 

รศ.พิเศษ เสตเสถียร 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการ
บรรษัทภิบาล 

นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา / กรรมการตรวจสอบ 
รศ.นพ.ก าจร ตติยกวี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา  
นายสมยั ลีส้กลุ ประธานกรรมการบริหาร  

นายภาสติ ลีส้กลุ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

นางพจนีย์ เผา่สวสัดิ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริการ / กรรมการจดัการ  

นางสาวภาวิตา ลีส้กลุ กรรมการ และผู้อ านวยการสายงานบริหารองค์กร 
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ส่วนที่ 4 ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงาน 
 

 1. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม 

2559 2560 2561 ไตรมาส1/2562 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 109.03 2.18 336.37 7.31 82.26 2.69 322.35 9.94 

เงินลงทนุชัว่คราว 0.36 0.01 - - - - - - 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 410.82 8.21 825.59 17.95 715.32 23.41 597.98 18.44 

รายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระ 1,762.97 35.24 854.29 18.58 1,010.49 33.07 1,096.06 33.79 

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 87.47 1.75 100.31 2.18 103.27 3.38 95.27 2.94 

เงินจ่ายลว่งหน้าแก่ผู้ รับเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 437.02 8.73 329.59 7.17 257.52 8.43 251.08 7.74 

งานระหว่างก่อสร้าง - - 56.24 1.22 60.12 1.97 45.45 1.40 

สนิค้าคงเหลือ 7.12 0.14 5.51 0.12 5.54 0.18 5.57 0.17 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - - - - - 

ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 28.63 0.57 55.31 1.20 69.25 2.27 84.75 2.61 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 30.19 0.60 35.91 0.78 38.37 1.26 32.56 1.00 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,873.62 57.44 2,599.12 56.52 2,342.15 76.65 2,531.06 78.03 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
        

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 16.30 0.33 16.33 0.36 16.36 0.54 16.36 0.50 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - - - - - 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,328.33 26.55 1,259.00 27.38 - - - - 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - - - - 0.00 0.00 

เงินลงทนุในการร่วมค้า 2.38 0.05 7.36 0.16 24.62 0.81 25.70 0.79 

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 726.61 14.52 684.74 14.89 640.96 20.98 637.77 19.66 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 14.51 0.29 12.85 0.28 12.97 0.42 12.46 0.38 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 33.65 0.67 12.40 0.27 13.00 0.43 14.43 0.44 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 7.76 0.16 6.58 0.14 5.71 0.19 5.78 0.18 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,129.54 42.56 1,999.26 43.48 713.63 23.35 712.50 21.97 

รวมสินทรัพย์ 5,003.16 100.00 4,598.38 100.00 3,055.78 100.00 3,243.56 100.00 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม 

2559 2560 2561 ไตรมาส1/2562 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

หนีส้ินหมุนเวียน 
        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 104.25 2.08 70.36 1.53 581.80 19.04 717.93 22.13 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 441.45 8.82 451.03 9.81 744.13 24.35 651.53 20.09 

ต้นทนุงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 923.47 18.46 414.27 9.01 349.49 11.44 414.82 12.79 

รายได้คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้า - - - - 6.00 0.20 - - 

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 51.23 1.02 48.78 1.06 45.46 1.49 65.36 2.02 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าตามสญัญาก่อสร้าง 345.74 6.91 371.28 8.07 294.02 9.62 540.05 16.65 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ - - 30.00 0.65 - - - - 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - - - 0.00 0.00 

ประมาณการหนีส้นิจากโครงการก่อสร้าง 23.01 0.46 19.65 0.43 24.53 0.80 26.02 0.80 

หุ้นกู้ ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 100.00 2.00 300.00 6.52 179.75 5.88 30.00 0.92 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินสว่นท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

12.81 0.26 11.24 0.24 4.21 0.14 4.26 0.13 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 19.71 0.39 1.85 0.04 10.93 0.36 11.06 0.34 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 21.07 0.42 48.69 1.06 34.23 1.12 47.90 1.48 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,042.75 40.83 1,767.15 38.43 2,274.55 74.43 2,508.93 77.35 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 
        

หุ้นกู้ -สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 200.00 4.00 - - - - - - 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน-สทุธิจากสว่นท่ี - - - - - - - - 

ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 17.21 0.34 5.98 0.13 1.77 0.06 0.68 0.02 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 39.35 0.79 49.42 1.07 56.45 1.85 58.82 1.81 

ประมาณการหนีส้นิจากคดีความ 20.00 0.40 20.00 0.43 20.00 0.65 20.00 0.62 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 276.56 5.53 75.40 1.64 78.22 2.56 79.50 2.45 

รวมหนีส้ิน 2,319.30 46.36 1,842.55 40.07 2,352.77 76.99 2,588.44 79.80 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม 
2559 2560 2561 ไตรมาส1/2562 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
        ทนุเรือนหุ้น 

        
ทนุจดทะเบียน 

        
หุ้นสามญั6,163,177,960หุ้นมลูคา่หุ้นละ0.125
บาท         

(2559:หุ้นสามญั5,810,987,543หุ้นมลูคา่หุ้นละ
0.125บาท)         

(2560:หุ้นสามญั5,869,698,010หุ้นมลูคา่หุ้นละ
0.125บาท) 

726.37 14.52 733.71 15.96 770.40 25.21 770.40 23.75 

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 
        

หุ้นสามญั6,163,165,825หุ้นมลูคา่หุ้นละ0.125
บาท 
(2559:หุ้นสามญั5,135,985,760หุ้นมลูคา่หุ้นละ
0.125บาท) 

        

(2560:หุ้นสามญั5,869,693,296หุ้นมลูคา่หุ้นละ
0.125บาท) 

642.00 12.83 733.71 15.96 770.40 25.21 770.40 23.75 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,041.74 20.82 1,041.74 22.65 1,041.74 34.09 1,041.74 32.12 

สว่นต ่ากว่าทนุอ่ืน (2.96) (0.06) (2.96) (0.06) (2.96) (0.10) (2.96) (0.09) 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

จดัสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

บริษัท 72.64 1.45 73.37 1.60 73.37 2.40 73.37 2.26 

บริษัทย่อย 4.11 0.08 4.11 0.09 4.11 0.13 4.11 0.13 

ยงัไม่ได้จดัสรร 941.49 18.82 920.12 20.01 (1,168.87) (38.25) (1,216.69) (37.51) 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 13.54 0.27 13.40 0.29 14.53 0.48 14.18 0.44 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 2,712.56 54.22 2,783.49 60.53 732.31 23.96 684.15 21.09 

สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทย่อย 

(28.71) (0.57) (27.67) (0.60) (29.29) (0.96) (29.03) (0.89) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,683.85 53.64 2,755.82 59.93 703.02 23.01 655.12 20.20 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,003.16 100.00 4,598.38 100.00 3,055.78 100.00 3,243.56 100.00 

 
 

 
 

หน่วย : ล้านบาท 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวม 

2559 2560 2561 ไตรมาส1/2561 ไตรมาส1/2562 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รายได้ 
          

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 3,697.30 98.94 2,370.13 97.30 2,256.65 97.92 464.73 98.57 789.53 98.48 

รายได้จากการขาย - - - - 5.73 0.25 - - - - 

ดอกเบีย้รับ 3.20 0.09 1.34 0.06 0.84 0.04 0.46 0.10 0.01 0.00 

รายได้อ่ืน 36.39 0.97 64.35 2.64 41.31 1.79 6.06 1.29 9.32 1.16 

รวมรายได้ 3,736.90 100.00 2,435.83 100.00 2,304.52 100.00 471.46 100.00 801.73 100.00 

ค่าใช้จ่าย 
          

ต้นทนุการให้บริการก่อสร้าง 2,946.65 78.85 1,859.72 76.35 2,344.76 101.75 347.87 73.79 755.05 94.18 

ต้นทนุขาย - - - - 6.33 0.27 - - 
 

- 

ต้นทนุจากการให้บริการอ่ืน - - - - - - 0.25 0.05 2.14 0.27 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 349.80 9.36 341.91 14.04 318.43 13.82 86.64 18.38 82.03 10.23 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู(โอนกลบั
รายการ) 

7.03 0.19 (0.13) (0.01) 365.69 15.87 - - 0.05 0.01 

ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุใน
บริษัทร่วม 

- - - - 1,212.73 52.62 - - - - 

ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงในสว่นของ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทร่วม 

- - 35.00 1.44 - - - - - - 

รวมค่าใช้จ่าย 3,303.48 88.40 2,236.50 91.82 4,247.94 184.33 434.76 92.22 839.27 104.68 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งก าไร
(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า 

433.42 11.60 199.33 8.18 (1,943.41) (84.33) 36.70 7.78 (37.54) (4.68) 

สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัท
ร่วม 

(32.94) (0.88) (34.34) (1.41) (47.39) (2.06) (12.44) (2.64) - - 

สว่นแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุใน
การร่วมค้า 

- - (0.12) (0.00) 1.96 0.09 (0.06) (0.01) 1.08 0.13 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการ
เงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

400.48 10.72 164.87 6.77 (1,988.84) (86.30) 24.20 5.13 (36.46) (4.55) 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (17.03) (0.46) (16.40) (0.67) (21.29) (0.92) (3.85) (0.82) (8.75) (1.09) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิ
ได้ 

383.44 10.26 148.48 6.10 (2,010.13) (87.23) 20.35 4.32 (45.21) (5.64) 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (98.34) (2.63) (57.81) (2.37) (32.30) (1.40) (11.76) (2.49) (3.04) (0.38) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 285.11 7.63 90.67 3.72 (2,042.43) (88.63) 8.59 1.82 (48.25) (6.02) 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 290.76 7.78 92.78 3.81 (2,040.57) (88.55) 9.04 1.92 (47.82) (5.96) 

สว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 

(5.65) (0.15) (2.11) (0.09) (1.86) (0.08) (0.45) (0.09) (0.43) (0.05) 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวม 

2559 2560 2561 ไตรมาส1/2561 ไตรมาส1/2562 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 
 

285.11 7.63 90.67 3.72 (2,042.43) (88.63) 8.59 1.82 (48.25) (6.02) 

ก าไรต่อหุ้น 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

ก าไร(ขาดทนุ)สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท 

0.050 
 

0.015 
 

(0.331) 
 

(0.002) (0.00) (0.008) (0.00) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 285.11 7.63 90.67 3.72 (2,042.43) (88.63) 8.59 1.82 (48.25) (6.02) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 
          

รายการทีจ่ะถูกบนัทึกในสว่นของก าไร
หรือขาดทนุในภายหลงั           

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการ
แปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ 

(0.12) 
 

3.22 
 

0.24 
 

1.55 
 

- 
 

สว่นแบ่งก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนใน
บริษัทร่วม   

- 
 

1.12 
 

- 
 

- 
 

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงในสว่นของผู้
ถือหุ้นของบริษัทร่วม   

0.01 
 

- 
 

- 
   

รายการท่ีจะถกูบนัทกึในสว่นของก าไร
หรือขาดทนุในภายหลงั-สทุธิจากภาษี
เงินได้ 

(0.12) 
 

3.23 
 

1.36 
 

1.39 
 

- 
 

รายการทีจ่ะไม่ถกูบนัทึกในสว่นของ
ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั           

ผลขาดทนุจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

6.89 
 

(1.73) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ผลกระทบของภาษีเงินได้ (1.38) 
 

0.35 
 

- 
 

- 
 

- 
 

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทกึในสว่นของ
ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั-สทุธิจาก
ภาษีเงินได้ 

5.51 
 

(1.39) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 5.39 
 

1.84 
 

1.36 
 

1.39 
 

- 
 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 290.49 
 

92.51 
 

(2,041.07) 
 

10.14 
 

(48.25) 
 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม           
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 296.01 

 
91.48 

 
(2,039.45) 

 
9.08 

 
(49.31) 

 
สว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 

(5.52) 
 

1.04 
 

(1.62) 
 

1.06 
 

1.06 
 

 
290.49 

 
92.51 

 
(2,041.07) 

 
10.14 

 
(48.25) 

 
 
 

 
 



 

 

  บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้า 39 

 

หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

2559 2560 2561 ไตรมาส1/2562 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
    

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษี 383.44 148.48 (2,010.13) (45.21) 

รายการปรับกระทบยอดก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเป็น 
    

เงินสดรับ(จ่าย)สทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 
    

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 114.10 106.45 112.87 29.18 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู(กลบัรายการ) 7.03 (0.13) 365.69 - 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ 17.26 6.04 3.15 0.94 

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ (0.43) 0.11 (0.02) (1.90) 

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอปุกรณ์ 0.92 4.78 1.61 0.04 

คา่เผ่ือการด้อยคา่อปุกรณ์ - - 0.34 - 

ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทร่วม - - 1,212.73 - 

ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงในสว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม - 35.00 - - 

สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 32.94 34.34 47.39 - 

สว่นแบ่ง(ก าไร)ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า - 0.12 (1.96) (1.08) 

คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.51 
  

- 

ปรับปรุงจากการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีไม่เข้าเง่ือนไข (0.64) 
  

- 

ประมาณการหนีส้นิจากโครงการก่อสร้าง(โอนกลบั) 4.98 1.18 37.10 - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13.49 8.66 10.31 3.14 

ตดัจ าหน่ายคา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  - - 0.83 0.25 

ดอกเบีย้รับ (3.20) (1.34) (0.84) (0.01) 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 17.42 18.99 21.67 8.75 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ 
    

และหนีส้ินด าเนินงาน 587.81 362.68 (199.25) (5.91) 

สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง 
    

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 215.01 (416.59) (275.33) 117.34 

รายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระ (756.02) 915.19 (156.88) (85.57) 

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 76.56 (12.84) (10.82) 8.00 

เงินจ่ายลว่งหน้าแก่ผู้ รับเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง (368.55) 107.43 72.07 6.44 

งานระหว่างก่อสร้าง 27.15 (56.24) (3.88) 14.68 

สนิค้าคงเหลือ 1.00 - (0.03) (0.03) 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 25.09 (5.72) (2.46) 5.82 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 0.97 1.18 0.87 (0.07) 
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

2559 2560 2561 ไตรมาส1/2562 

หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง) 
    

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (88.37) (12.30) 285.62 (82.02) 

ต้นทนุงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ (37.38) (509.20) (63.78) 65.34 

รายได้คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้า - - 6.00 (6.00) 

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 13.83 (2.45) (3.33) 19.90 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าตามสญัญาก่อสร้าง 24.75 25.54 (77.26) 246.04 

ประมาณการหนีส้นิจากโครงการก่อสร้าง (9.78) (4.54) (33.22) 1.49 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน (31.04) 28.13 11.08 13.67 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1.21) (0.31) (3.28) (0.77) 

เงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (320.17) 419.95 (453.87) 318.34 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (83.19) (80.74) (52.02) (19.83) 

รับคืนภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 14.42 - 14.25 - 

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (388.94) 339.21 (491.65) 298.50 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
    

เงินลงทนุชัว่คราว(เพิ่มขึน้)ลดลง (0.36) 0.36 - - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั(เพิ่มขึน้)ลดลง 20.04 (0.03) (0.03) - 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ - - - - 

เงินสดจ่ายจากการลงทนุในบริษัทย่อย - - - - 

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม (906.05) 
  

- 

เงินสดจ่ายจากการลงทนุในการร่วมค้า - (5.10) (15.30) - 

ดอกเบีย้รับ 4.67 1.38 0.84 0.01 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 0.79 0.37 0.05 2.23 

เงินสดจ่ายซือ้ท่ีดนิอาคารและอปุกรณ์ (150.28) (54.92) (63.44) (36.30) 

เงินสดจ่ายซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (6.94) (2.04) (1.91) - 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,038.13) (59.99) (79.79) (34.05) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้(ลดลง) 104.25 (33.90) 511.45 136.12 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้(ลดลง) - 30.00 (30.00) - 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ - - - - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  200.00 100.00 180.00 - 

เงินสดจ่ายคา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  - - (1.08) - 
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

2559 2560 2561 ไตรมาส1/2562 

ช าระคืนหุ้นกู้  - (100.00) (300.00) (150.00) 

เงินสดรับจากการเพิ่มทนุจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 18.48 
  

- 

จ่ายเงินปันผล (45.64) (20.54) (11.74) - 

ดอกเบีย้จ่าย (16.87) (19.07) (20.40) (9.80) 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (13.58) (12.80) (11.24) (1.03) 

สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ 
   

- 

จากการจดัตัง้บริษัทย่อย - 0.00 - - 

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 246.64 (56.32) 316.99 (24.71) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินเพิ่มขึน้ 0.02 4.44 0.33 0.35 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (1,180.40) 227.34 (254.11) 240.09 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 1,289.43 109.03 336.37 82.26 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 109.03 336.37 82.26 322.35 

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ 
    

รายการท่ีไม่ใชเ่งินสดประกอบด้วย 
    

ซือ้สนิทรัพย์โดยยงัมิได้ช าระเงินเพิ่มขึน้(ลดลง) (21.64) 9.61 5.86 6.51 

โอนวสัดกุ่อสร้างเป็นสนิทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 6.20 1.61 - 
 

ดอกเบีย้จ่ายสว่นท่ีบนัทกึเป็นต้นทนุโครงการ 1.53 3.76 1.13 
 

จ่ายหุ้นปันผล 71.30 91.71 36.68 
 

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 6.89 (1.73) - 
 

สว่นแบ่งก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม - - 1.12 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิ 

2559 2560 2561 ไตรมาส1/2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง          

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.41 1.47 1.03 1.01 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.25 0.66 0.52 0.52 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) -0.19 0.18 -0.24 -0.18 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ 121.27 54 36.8 22.43 

ระยะเวลาในการจ าหน่าย (ขาย) สนิค้า 3 7 10 17 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 7.04 3.78 2.33 3.35 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 52 96 155 108 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 7.87 5.41 5.54 7.26 

ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 46 67 65 50 

วงจรเงินสด (วนั) 9 36 100 70 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร        

อตัราก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการก่อสร้าง (%) 20.30% 21.54% -3.90% 4.37% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 10.84% 7.11% -18.00% -5.91% 

อตัราก าไรสทุธิ (%) 7.78% 3.81% -88.55% -5.96% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 11.39% 3.41% -117.99% -122.64% 

อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน        

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 6.07% 1.93% -53.32% -54.16% 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 56.23% 27.91% -291.17% -304.40% 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 78.05% 50.74% 60.22 68.03% 

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.16 0.15 1.09 1.15 

อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน        

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.86 0.67 3.35 3.95 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เทา่) 32.84 16.28 -87.79 -114.83 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) ค านวณโดยใช้ก าไรสทุธิงบเฉพาะกิจการ 31.36% 47.52% - - 
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2. การเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
 

2561 27 เมษายน 2561 ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุตัิเร่ืองตา่งๆที่ส าคญัดงันี ้
1. อนมุตัิการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 293.5 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 

บาทให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 20 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลในอตัรา
หุ้นละ 0.00625 บาท 

2. อนมุตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 733.7123 ล้านบาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหมจ่ านวน 733.7117 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,869.7 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 0.125 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้จ าหน่าย บริษัทได้จดทะเบียนการลดทนุดงักลา่วกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 733.7 ล้านบาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหมจ่ านวน 770.4 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 293.5 ล้านหุ้น มลูค่าที่  ตราไว้
หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 770.4 ล้านบาท จ านวน 6,163.2 ล้านหุ้ น โดยมีทุน
ออกจ าหนา่ยและช าระแล้ว 733.7 ล้านบาท จ านวน 5,869.7 ล้านหุ้น 

2560 28 เมษายน 2560 ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุตัิเร่ืองตา่งๆที่ส าคญัดงันี ้
1. อนมุตัิการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 733.7 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 

บาทให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 7 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลในอตัรา 
หุ้นละ 0.0178571 บาท  

2. อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 726.4 ล้านบาท เป็นทนุจด
ทะเบียนใหมจ่ านวน 642.0 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,136.0 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.125 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้จ าหน่าย บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 

3. อนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 642.0 ล้านบาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหมจ่ านวน 733.7 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 733.7 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เมื่อวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 733.7 ล้านบาท จ านวน 5,869.7 ล้านหุ้ น โดยมีทุน
ออกจ าหนา่ยและช าระแล้ว 642.0 ล้านบาท จ านวน 5,136.0 ล้านหุ้น 

2559 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุตัิเก่ียวกบัทนุจดทะเบียนของบริษัท
ดงันี ้
1. อนมุตัิการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทจ านวนไม่เกิน 570.4 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 8 หุ้ นเดิมต่อ 1 หุ้ นปันผล หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 
0.015625 บาท 

2. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 655.4 ล้านบาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหมจ่ านวน 570.7 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,565.3 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้น
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ละ 0.125 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายและเป็นสว่นที่เกินจากจ านวนหุ้นสามญัที่ต้อง
ส ารองไว้ส าหรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทที่ออกให้กบักรรมการและ/หรือพนกังาน
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย (ESOP-W2) บริษัทได้จดทะเบียนการลดทนุดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อ
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 

3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 570.7 ล้านบาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหมจ่ านวน 726.4 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 1,245.6 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 0.125 บาท โดยจดัสรรดงันี ้
- เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจ านวนไมเ่กิน 570.4 ล้านหุ้น 
- เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกให้กบับคุคลในวงจ ากดัที่ได้จองซือ้หุ้นกู้จ านวน

ไมเ่กิน 675.0 ล้านหุ้น 
- เพื่อรองรับการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ ESOP-W2 จากเหตกุารณ์การปรับสิทธิเพื่อรองรับ

การจ่ายหุ้นปันผลจ านวนไมเ่กิน 0.2 ล้านหุ้น 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 
726.4 ล้านบาท จ านวน 5,811.0 ล้านหุ้น โดยมีทนุออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 570.4  ล้านบาท จ านวน 
4,563.5 ล้านหุ้น 

 
3. การจ่ายปันผลในระยะ 6 ปีที่ผ่านมา 

บริษัทจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 - 2561 ดงันี ้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ก าไรสุทธิ 
ของทีอาร์ซี 
(ล้านบาท) 

มูลค่าท่ีตราไว้ 
ที่ใช้อ้างอิง 

อัตราเงนิปันผล 
(บาทต่อหุ้น) 

อัตรา (บาทต่อหุ้น) จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
เงนิ/หุ้นปันผล 
ต่อก าไรสุทธิ 

หลังหัก 
ส ารองตาม
กฎหมาย 

เงนิปันผล หุ้นปันผล เงนิปันผล หุ้นปันผล 

ปี 2556 81.32 0.50 0.05 ไม่มี 40.82 - 52.85% 
ปี 2557 255.67 0.125 0.003472 0.03125 

(4 หุ้นเดมิ 
ตอ่ 1 หุ้นใหม่) 

250 
 

11.54 103.82 45.63% 

ปี 2558 399.13 0.125  0.01 0.0156250 
(8 หุ้นเดมิ 

ตอ่ 1 หุ้นใหม่) 
 
 

45.64 71.30 30.48% 

ปี 2559 357.93 0.125 0.004 0.0178571 
(7 หุ้นเดมิ 

ตอ่ 1 หุ้นใหม่) 

20.54 91.71 30.01% 

ปี 2560 101.91 0.125 0.002 0.00625 
(20 หุ้นเดมิ 
ตอ่ 1 หุ้นใหม่) 

11.74 293.48 47.86% 

ปี 2561 -2,328.69 0.125 งดจ่ายเงินปันผลเน่ืองจากมีผลประกอบการขาดทนุ 
 



 

 

                                                                                                                    เลขทีใ่บจอง________________________________  
ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธิ จ านวน 3,423,981,013 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.125 บาท  
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัราส่วน 9 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 5 หุน้สามญัใหม่ 

วนัทีจ่องซือ้   15 กรกฎาคม 2562   17 กรกฎาคม 2562   18 กรกฎาคม 2562   19 กรกฎาคม 2562   22 กรกฎาคม 2562 
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 บ้านเลขที.่............................................ หมู่ที.่.............................. ตรอก/ซอย ..................................................................................... ถนน……...................................................................................... 
 แขวง/ต าบล ...........................................................................เขต/อ าเภอ ...................................................... จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย.์................................................... 
 โทรศพัท ์(บ้าน)........................................................โทรศพัทม์อืถอื.......................................................................สญัชาต.ิ.................................................. อาชพี........................................................... 
 วนั / เดอืน / ปี (วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล)..................................... เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ.ี........................................... ประเภทการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย       ไม่หกัภาษี ณ ทีจ่่าย     หกัภาษี ณ ทีจ่่าย 
 ขา้พเจา้เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) ตามทะเบยีนผูถ้อืหุ้น ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุ้นวนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 จ านวน.............................................................หุ้น 
ประสงคข์อจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ดงันี้ 

ประเภทการจองซือ้หุน้สามญั   ราคาเสนอขายหุน้สามญั (บาทต่อหุน้) จ านวนหุน้สามญัทีจ่องซือ้ (หุน้) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) 
 จองซือ้น้อยกวา่สทิธทิี่ไดร้บัจดัสรร 

0.125  

  
 จองซือ้ตามสทิธทิี่ไดร้บัจดัสรร   
 จองซือ้เกนิสทิธทิี่ไดร้บัจดัสรร (เฉพาะส่วนเพิม่)   

รวม   
 พรอ้มกนันี้ ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองหุน้สามญัดงักล่าวโดย   เงนิโอน (Bill Payment)       แคชเชยีร์เชค็         ดร๊าฟท์   เชค็บุคคล  
 เลขทีเ่ชค็ / ดร๊าฟท.์.......................................................... วนัที.่...................................................... ธนาคาร...................................................... สาขา..............................................................................  

โปรดช ำระผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) ทัง้กำรโอนเงิน (COMP CODE H140) และช ำระเป็นเชค็ แคชเชียรเ์ชค็ หรือ ดรำ๊ฟท์ 
โดยสัง่จ่ำย  “ บริษัท ทีอำรซี์ คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ”   

  
 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยด์งักล่าวแล้ว ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้: (ผูจ้องซือ้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึ่งเท่านัน้) 
 แบบไรใ้บหุน้ (Scripless): น าหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องตน โดยออกหลกัทรพัยต์ามจ านวนที่ได้รบัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้
ฝาก” และด าเนินการใหบ้รษิทัหลกัทรพัย ์……………………..……………………………………….สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่                             น าหลกัทรพัย์เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเข้าบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ ชื่อบญัช ี…………………………………………..……………………เลขที่...……………...................…………….(ช่ือผู้จองซ้ือต้องตรงกบัช่ือ
บญัชีซ้ือขำยหลกัทรพัย ์มิฉะนัน้จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นในช่ือของผู้จองซ้ือแทน)  
 น าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์: ใหอ้อกหุน้ส าหรบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามของ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และน าหลกัทรพัย์เขา้ฝาก
ไวก้บับรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจ้า ทัง้นี้ผูจ้องซื้อต้องกรอกเอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองซื้อหุ้น
เฉพาะผูท้ีป่ระสงคจ์ะน าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ใหค้รบถว้นและยื่นพร้อมใบจองหลกัทรพัย์ฉบบันี้ (การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงั ผูจ้องซื้อ
ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที ่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด)  

 แบบรบัเป็นใบหุน้ (Script): ใหอ้อกใบหุน้ส าหรบัหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรในนามของขา้พเจา้ และส่งใบหุน้ใหก้บัขา้พเจา้ตามชือ่และทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยขา้พเจ้า
อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากทีต่ลาดหลกัทรพัยร์บัหลกัทรพัยด์งักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์  

 

  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้บัจดัสรรหรอืไดร้บัจดัสรรไมค่รบเตม็จ านวนทีจ่องซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการคนืเงนิคา่จองซือ้ หรอืเงนิสว่นต่างคา่จองซือ้โดย  
   สง่เชค็โดยไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื่อและทีอ่ยูท่ ีร่ะบุไวใ้นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
   โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร   ธ.ไทยพาณิชย ์   ธ.กสกิรไทย   ธ.กรุงไทย   ธ.ธนชาต   ธ.กรุงศรอียธุยา สาขา......................................................เลขทีบ่ญัช.ี................................................................ 
   มารบัเชค็ดว้ยตนเอง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หลกัทรพัยจ์ านวนดงักล่าว และจะไมย่กเลกิการจองซื้อหลกัทรพัยน์ี้ แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถ้วน และเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ย พรอ้มเชค็ / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดร๊าฟท ์/  Bill payment มาถงึบรษิทัภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรอืหากเชค็ / แคชเชยีร์เชค็ / ดร๊าฟท์ ทีส่ ัง่จ่ายแล้วนัน้ไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ ให้
ถอืว่าขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ทัง้นี้ ข้าพเจา้ไดอ้่านหนังสอืแจง้สทิธกิารจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัและยนิยอมผูกพนัตาม
หนงัสอืดงักล่าวและทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิภายหน้าอกีดว้ย 

 

        ลงชื่อ................................................................................................................ผูจ้องซื้อ 
        (...................................................................................................................... ...........) 
 

 
 

เลขทีใ่บจอง______________________________________ 
 วนัทีจ่องซือ้        15 กรกฎาคม 2562   17 กรกฎาคม 2562   18 กรกฎาคม 2562   19 กรกฎาคม 2562   22 กรกฎาคม 2562 
บรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชือ่ตามใบจองซือ้)..................................................................................................................................เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 
ในราคาหุน้ละ 0.125 บาท จ านวน.................................................................................................หุน้ รวมเป็นเงนิ...............................................................................................................................บาท      
โดยช าระเป็น  เงนิโอน (Bill Payment)          แคชเชยีรเ์ชค็        ดร๊าฟท์         เชค็บุคคล 
เลขทีเ่ชค็ / ดร๊าฟท.์................................................................ วนัที.่...................................................... ธนาคาร............................................................ สาขา................................................................... 
 น าหุน้เขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยต์นเอง สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่                    ชือ่บญัช.ี.............................................................................................เลขที่...................................................................... 
  น าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิผูฝ้ากเลขที่ 600 
 แบบรบัใบหุน้ (Script) โดยออกใบหุน้ในชือ่ผูจ้องซือ้                                                  

 เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ .........................................................................................  

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษัท ทีอำรซี์ คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั (มหำชน) โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงน้ีด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชดัเจน  

หลกัฐานการรบัฝากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) (ผูจ้องซือ้โปรดกรอกขอ้ความส่วนนี้ดว้ยตวับรรจงใหค้รบถว้นและชดัเจน) 

กำรลงทุนในหลกัทรพัยย่์อมมีควำมเส่ียงและก่อนตดัสินใจ
จองซ้ือหลกัทรพัย ์ควรศึกษำข้อมูลอย่ำงรอบคอบ 

การคนืเงนิค่าจองซือ้หลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 

 

การส่งมอบหลกัทรพัย ์(หุน้สามญัเพิม่ทุนควบคู่ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทั) 

 

ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ 

สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
 



 

 

BROKER 

ผู้ฝำกเลขท่ี ช่ือบริษทั ผู้ฝำกเลขท่ี ช่ือบริษทั 

002 บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ำกดั   030 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

003 บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ำกดั  (มหำชน)  032 บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั     

004 บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั   034 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

005 บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้ำส ์ จ ำกดั (มหำชน) 038 บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ำกดั  (มหำชน)           

006 บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ำกดั  (มหำชน) 048 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) 

007 บริษทัหลกัทรพัย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 050 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั  

008 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ำกดั (มหำชน) 051 บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั  

010 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ำกดั   200 บริษทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

011 บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 211 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

013 บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  213 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ำกดั   

014 บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน)  224 บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

015 บริษทัหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ำกดั (มหำชน) 225 บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

016 บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชำต จ ำกดั  (มหำชน) 229 บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั 

019 บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 230 บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ำกดั 

022 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนิต้ี จ ำกดั 244 บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

023 บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 247 บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ำกดั 

026 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 248 บริษทัหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก้ จ ำกดั 

027 บริษทัหลกัทรพัย ์อำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 924 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 

029 บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ำกดั (มหำชน)   

SUB-BROKER 

236 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) 243 บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) 

242 บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 245 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

CUSTODIAN 

301 ธนำคำรซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือผู้รบัฝำกทรพัยสิ์น 

302 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  330 ธนำคำรฮ่องกงและเซ้ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (เพ่ือตรำสำรหน้ี) 

303 ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) - ผู้รบัฝำกทรพัยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ำกดั (คสัโตเด้ียน)  

304 ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  336 ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

305 ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือกำรช ำระรำคำหลกัทรพัย์ 337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

308 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือรบัฝำกทรพัยสิ์น 339 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) (เพ่ือรบัฝำกทรพัยสิ์น) 

312 ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์  (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 340 ธนำคำร เจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือค้ำตรำสำรหน้ี) 

316 ธนำคำร ไอซีบีซี (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 343 ธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

320 ธนำคำรดอยซ์แบงก ์เอจี สำขำกรุงเทพฯ – เพ่ือรบัฝำกทรพัยสิ์น 345 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือรบัฝำกทรพัยสิ์น 

328 ธนำคำรกรงุศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 425 ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพ่ือลูกค้ำ) 

     



สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 

หมายเหตุ: โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจ และ/หรือ หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูม้อบอ านาจ และส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ  านาจลงนาม พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
  หนังสือมอบอ ำนำจ 

ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีอำร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

 
ท าที่................................................................ 
วนัท่ี............................................................... 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) .................................................................................................................. (“ผู้มอบ
อ ำนำจ”) 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขที่....................................................................................................................................................... 
 เลขประจ าตวัประชาชน / เลขที่หนงัสอืเดินทาง.................................................................................................................. 
 เลขทะเบียนนิติบคุคล ..................................................................................................................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี ...................................... ตรอก/ซอย .......................................................... ถนน ............................................. 
แขวง/ต าบล ......................................................................................... เขต/อ าเภอ............................................................... 
จงัหวดั ................................................. ประเทศ .................................................. รหสัไปรษณีย์ .......................................... 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก าหนดรายช่ือ (Record Date) ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 
2562 จ านวน..... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .................... หุ้ น มีสิทธิในการจองซื อ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
................................................................หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึ่งออก
โดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท 
ข้าพเจ้าขอมอบอ านาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................ 
เลขประจ าตวัประชาชน / เลขท่ีหนงัสอืเดินทาง ....................................................................................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี ...................................... ตรอก/ซอย .......................................................... ถนน ............................................. 
แขวง/ต าบล ......................................................................................... เขต/อ าเภอ............................................................... 
จงัหวดั ................................................. ประเทศ .................................................. รหสัไปรษณีย์ .......................................... 
เป็นผู้ รับมอบอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า ( “ผู้รับมอบอ ำนำจ”) ในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
................................. หุ้น แทนหรือในนามของข้าพเจ้า ตลอดจนการลงนาม ท าการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในใบจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท อาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมถึงการ
กระท าอื่นใดอนัจ าเป็นเพื่อให้การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วลลุว่งจนเสร็จการ หนงัสือมอบอ านาจฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้ตาม
วตัถปุระสงค์ดงักลา่วข้างต้น การกระท าใดๆที่ผู้ รับมอบอ านาจได้กระท าลงภายใต้หนงัสอืมอบอ านาจฉบบันีจ้ะมีผลผกูพนัข้าพเจ้า
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าการดงักลา่วด้วยตนเอง 
 

 
                                                            ลงช่ือ .............................................................. ผู้ ถือหุ้น 

                                                        (..............................................................) 
 

                                                                    ลงช่ือ .............................................................. ผู้ รับมอบอ านาจ             
                 (.............................................................) 

ปิดอากรแสตมป์ 
30 บาท 



 



เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรัพย์ 

เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่าน้ัน  

ขา้พเจา้ ..................................................................................................................................................................................................................... 

บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ........................................................................................................................ 

1. สถานท่ีเกิด  ………..................................................................... ประเทศ....................................................................................................... 

2. สัญชาติท่ี 2 ....................................................................................................................................................................................................... 

3. ท่ีอยูถ่าวร........................................................................................................................................................................................................... 

      จงัหวดั/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหสัไปรษณีย/์ Postal…………………….…... 

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นนิติบุคคล 

1. ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ………………………………………………………………………………………..…………………. 

2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………                                     

       (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบน้ี เพื่อนาํขอ้มูลมากรอกในช่องน้ี) 

.      - กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE  โปรดระบุ % การถือครองของผูถื้อหุน้ชาวสหรัฐ............................................ 

 -  กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….…………… 

ขา้พเจา้มีความประสงคฝ์ากหลกัทรัพย ์เขา้ไวใ้นบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความตามท่ีระบุไวข้า้งตน้เป็นความจริง 
หากการฝากหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยก่์อใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ ข้ึนแก่บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้
ยอมรับผดิและชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ จนครบถว้น นอกจากน้ี ขา้พเจา้รับทราบวา่บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ปรากฎในเอกสารน้ีใหแ้ก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานท่ีมีขอ้ตกลงกบับริษทั ศนูยรั์บฝากฯ ในการ
ขอเรียกดูขอ้มูลดงักล่าวได ้        

 

ลงช่ือ ..............................................................................  ผูถื้อหลกัทรัพย ์  

        (.............................................................................)  โทรศพัท ์…................................................. 

 

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

หน้า 1 ของ 2 



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 

หน้า 2 ของ 2 



 



ใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment) สําหรับลูกค้า / Client's Copy

สาขาผูรั้บฝาก (Branch) ……………………………….
            บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)
            เลขที 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง 

            เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ช่ือ/NAME............................................................................................................................

เพ่ือเขา้บญัชี :  บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ / Ref.1
A/C Name : TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED Registration No. / Ref.1

เลขท่ีบตัรประชาชน /  ทะเบียนนิติบุคคล /  Ref.2
ID Card / Company Registration No.  / Ref.2

เลขท่ีเช็ค / CHEQUE NO. เช็คลงวนัท่ี / Date

จาํนวนเงินเป็นตวัอกัษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)
*กรณีชาํระดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภ้ายในวนัทาํการถดัไปเท่านั้น เช็คลงวันท่ีไม่เกิน 18 กรกฎาคม 2562

**กรณีชาํระดว้ยเงินสด/เงินโอน รับจองระหวา่งวันท่ี 15-22 กรกฎาคม 2562 (ส้ินสุดเวลา 16:00 น. ของวันท่ี 22 กรกฎาคม 2562)

กรุณานาํเอกสารฉบบัน้ีไปชาํระเงินไดท่ี้ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด

หมายเหตุ : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1 เป็นตัวเลข 10 หลักเท่าน้ัน โดยตรวจสอบจากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน

          ช่ือผูน้าํฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศพัท ์(โปรดระบุ).............................................................................

ใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment) สําหรับธนาคาร / Bank's Copy

สาขาผูรั้บฝาก (Branch) ……………………………….
              บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)
              เลขที 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง 

              เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ช่ือ/NAME............................................................................................................................

เพ่ือเขา้บญัชี :  บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ / Ref. 1
 A/C Name : TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED Registration No. / Ref. 1

เลขท่ีบตัรประชาชน /  ทะเบียนนิติบุคคล /  Ref.2
ID Card / Company Registration No.  / Ref.2

เลขทีเช็ค / CHEQUE NO. เช็คลงวนัที / Date

จาํนวนเงินเป็นตวัอกัษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)
*กรณีชาํระดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภ้ายในวนัทาํการถดัไปเท่านั้น เช็คลงวันท่ีไม่เกิน 18 กรกฎาคม 2562

**กรณีชาํระดว้ยเงินสด/เงินโอน รับจองระหวา่งวันท่ี 15-22 กรกฎาคม 2562 (ส้ินสุดเวลา 16:00 น. ของวันท่ี 22 กรกฎาคม 2562)

กรุณานาํเอกสารฉบบัน้ีไปชาํระเงินไดท่ี้ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด
หมายเหตุ : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1  เป็นตัวเลข 10 หลักเท่าน้ัน โดยตรวจสอบจากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน

ช่ือผูน้าํฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศพัท ์(โปรดระบุ) / Tel................................................................................. ผูรั้บเงิน / ผูรั้บมอบอาํนาจ

ผูรั้บเงิน / ผูรั้บมอบอาํนาจ

สาํหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร

สาํหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร

เงินสด / CASH ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH จาํนวนเงิน / AMOUNT
เช็ค / CHEQUE

ชุดแจง้การชาํระเงิน

สาํหรับลูกคา้

   ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  Comp. Code H140 / Service Code 9078

SERVICE CODE : 9078

วนัท่ี (Date) …………………………………….……..

SERVICE CODE : 9078

   ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  Comp. Code H140 / Service Code 9078

เงินสด / CASH

ชุดแจง้การชาํระเงิน

สาํหรับลูกคา้

วนัท่ี (Date) …………………………………….……..

เช็ค / CHEQUE
ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH จาํนวนเงิน / AMOUNT



 



 
 

สิง่ที่สง่มาด้วยส าดบัท่ี 7 

 

แผนที่ตัง้ของสถานที่ชั่วคราวรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 
 
 
 

                                                                 ถ.หลงัสวน 
 
 
 
 
 
 

                                                         ถ.ราชด าริ                                                                                     ถ.สีลม                                                                                                                                      
 
 
 
 
 

 

 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
สถานท่ีชัว่คราวรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ ชัน้ 13 ถ.ราชด าริ แขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ : 02-118-3535 
 
 

 
 
 
 

 

GAYSON 
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CENTRAL 
WORLD 

THE ROYAL BANGKOK 
SPORT CLUB 

โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ 

ดสุติธานี 
REGENT 
HOUSE AREEYA 

สวนลมุพินี 

ถ.
สขุ
มุว
ิท 

ถ.
สา
รส
นิ 

บมจ ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ ชัน้ 13 
อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ 
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	ไม่เกิน 3,614,411,191 หน่วย
	-0- บาท (ศูนย์บาท)
	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
	2.50 บาท (สองบาทห้าสิบสตางค์) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
	3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ควบคู่กับ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งได้แก่ วันที่ 9 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2557





