สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ใบจองซื ้อ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้

เลขทีใ่ บจอง________________________________
ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสิทธิ จานวน 3,423,981,013 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.125 บาท) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.125 บาท
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมในอัตราส่วน 9 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 5 หุน้ สามัญใหม่
วันทีจ่ องซือ้  15 กรกฎาคม 2562  17 กรกฎาคม 2562  18 กรกฎาคม 2562  19 กรกฎาคม 2562  22 กรกฎาคม 2562
ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนของบริ ษัท ทีอำร์ซี คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) โปรดกรอกข้อควำมในช่ องด้ำนล่ำงนี้ ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขทีป่ ระจาตัวประชาชน
 บุคคลธรรมดาทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย เลขทีใ่ บต่างด้าว/หนังสือเดินทาง....................................
 นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล .................................................................  นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล..............................................
ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล......................................................................................................................................... เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เลขที.่ ............................................................
บ้านเลขที.่ ............................................ หมู่ท.่ี .............................. ตรอก/ซอย ..................................................................................... ถนน……......................................................................................
แขวง/ตาบล ...........................................................................เขต/อาเภอ ...................................................... จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย.์ ...................................................
โทรศัพท์ (บ้าน)........................................................โทรศัพท์มอื ถือ.......................................................................สัญชาติ................................................... อาชีพ...........................................................
วัน / เดือน / ปี (วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล)..................................... เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี............................................ ประเภทการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) ตามทะเบียนผูถ้ อื หุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุ้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จานวน.............................................................หุ้น
ประสงค์ขอจองซือ้ และขอให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ดังนี้
ประเภทการจองซือ้ หุน้ สามัญ
ราคาเสนอขายหุน้ สามัญ (บาทต่อหุน้ )
จานวนหุน้ สามัญทีจ่ องซือ้ (หุน้ )
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)
 จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรร
 จองซือ้ ตามสิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรร
 จองซือ้ เกินสิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรร (เฉพาะส่วนเพิม่ )
รวม
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองหุน้ สามัญดังกล่าวโดย  เงินโอน (Bill Payment)  แคชเชียร์เช็ค
 ดร๊าฟท์
 เช็คบุคคล
เลขทีเ่ ช็ค / ดร๊าฟท์........................................................... วันที.่ ...................................................... ธนาคาร...................................................... สาขา..............................................................................
โปรดชำระผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) ทัง้ กำรโอนเงิ น (COMP CODE H140) และชำระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์
โดยสังจ่
่ ำย “ บริ ษัท ทีอำร์ซี คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) ”

0.125

การส่งมอบหลักทรัพย์ (หุน้ สามัญเพิม่ ทุนควบคู่ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั )
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้: (ผูจ้ องซือ้ โปรดเลือกวิธใี ดวิธหี นึ่งเท่านัน้ )
 แบบไร้ใบหุน้ (Scripless): นาหลักทรัพย์เข้าบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของตน โดยออกหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้
ฝาก” และดาเนินการให้บริษทั หลักทรัพย์ ……………………..……………………………………….สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
นาหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ ชื่อ บัญชี …………………………………………..……………………เลขที่...……………...................…………….(ชื่ อผู้จองซื้อต้ องตรงกับชื่ อ
บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ มิ ฉะนัน้ จะดำเนิ นกำรออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อแทน)
 นาหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์: ให้ออกหุน้ สาหรับหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในนามของ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และนาหลักทรัพย์เข้าฝาก
ไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า ทัง้ นี้ผจู้ องซื้อต้องกรอกเอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองซื้อหุ้น
เฉพาะผูท้ ป่ี ระสงค์จะนาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์และเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ให้ครบถ้วนและยื่นพร้อมใบจองหลักทรัพย์ฉบับนี้ (การถอนเป็ นใบหุ้นในภายหลัง ผูจ้ องซื้อ
ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
 แบบรับเป็ นใบหุน้ (Script): ให้ออกใบหุน้ สาหรับหุน้ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุน้ ให้กบั ข้าพเจ้าตามชือ่ และทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้า
อาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากทีต่ ลาดหลักทรัพย์รบั หลักทรัพย์ดงั กล่าวเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
การคืนเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์ (ถ้ามี)
ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้รบั จัดสรรหรือได้รบั จัดสรรไม่ครบเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ โดย
 ส่งเช็คโดยไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อและทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  ธ.ไทยพาณิชย์  ธ.กสิกรไทย  ธ.กรุงไทย  ธ.ธนชาต  ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขา......................................................เลขทีบ่ ญ
ั ชี.................................................................
 มารับเช็คด้วยตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้ หลักทรัพย์จานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์น้ี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วน และเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ทีถ่ ูกต้องเรียบร้อย พร้อมเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ / Bill payment มาถึงบริษทั ภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือหากเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ทีส่ งจ่
ั ่ ายแล้วนัน้ ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้
ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้ง สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั และยินยอมผูกพันตาม
หนังสือดังกล่าวและทีจ่ ะได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมภายหน้าอีกด้วย

กำรลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีควำมเสี่ยงและก่อนตัดสิ นใจ
จองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษำข้อมูลอย่ำงรอบคอบ

ลงชื่อ................................................................................................................ผูจ้ องซื้ อ
(.................................................................................................................................)



หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) (ผูจ้ องซือ้ โปรดกรอกข้อความส่วนนี้ดว้ ยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน)
เลขทีใ่ บจอง______________________________________
วันทีจ่ องซือ้
 15 กรกฎาคม 2562
 17 กรกฎาคม 2562  18 กรกฎาคม 2562  19 กรกฎาคม 2562  22 กรกฎาคม 2562
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชือ่ ตามใบจองซือ้ )..................................................................................................................................เพื่อจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
ในราคาหุน้ ละ 0.125 บาท จานวน.................................................................................................หุน้ รวมเป็ นเงิน...............................................................................................................................บาท
โดยชาระเป็ น
 เงินโอน (Bill Payment)
 แคชเชียร์เช็ค
 ดร๊าฟท์
 เช็คบุคคล
เลขทีเ่ ช็ค / ดร๊าฟท์................................................................. วันที.่ ...................................................... ธนาคาร............................................................ สาขา...................................................................
 นาหุน้ เข้าบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ตนเอง สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
ชือ่ บัญชี..............................................................................................เลขที่......................................................................
 นาหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ 600
 แบบรับใบหุน้ (Script) โดยออกใบหุน้ ในชือ่ ผูจ้ องซือ้
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ .........................................................................................

BROKER
ผู้ฝำกเลขที่

ชื่อบริ ษทั

ผู้ฝำกเลขที่

ชื่อบริ ษทั

002

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จำกัด

030

บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)

003

บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จำกัด (มหำชน)

032

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

004

บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิ คเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

034

บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิ ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

005

บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

038

บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)

006

บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)

048

บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)

007

บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

050

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

008

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหำชน)

051

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

010

บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลิ นช์ (ประเทศไทย) จำกัด

200

บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

011

บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)

211

บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

013

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

213

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

014

บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)

224

บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)

015

บริ ษทั หลักทรัพย์ คิ งส์ฟอร์ด จำกัด (มหำชน)

225

บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

016

บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด (มหำชน)

229

บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

019

บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด

230

บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

022

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

244

บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

023

บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพำณิ ชย์ จำกัด

247

บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิ ต สวิ ส (ประเทศไทย) จำกัด

026

บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

248

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

027

บริ ษทั หลักทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

924

บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)

029

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
SUB-BROKER

236

ธนำคำร ทิ สโก้ จำกัด (มหำชน)

243

บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิ จหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)

242

บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิ ตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

245

ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)

CUSTODIAN
301

ธนำคำรซิ ตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)

329

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) เพื่อผู้รบั ฝำกทรัพย์สิน

302

ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)

330

ธนำคำรฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้ งคอร์ปอเรชัน่ จำกัด (เพื่อตรำสำรหนี้ )

303

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) - ผู้รบั ฝำกทรัพย์สิน

334

บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิ จหลักทรัพย์ จำกัด (คัสโตเดี้ยน)

304

ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ ง คอร์ปอเรชัน่ จำกัด

336

ธนำคำรเกียรติ นำคิ น จำกัด (มหำชน)

305

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) เพื่อกำรชำระรำคำหลักทรัพย์

337

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)

308

ธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน) เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน

339

ธนำคำร ทิ สโก้ จำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน)

312

ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)

340

ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหนี้ )

316

ธนำคำร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)

343

ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)

320

ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ – เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน

345

ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน

328

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)

425

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) (เพื่อลูกค้ำ)

ใบนําฝากชําระเงินค่าสิ นค้าหรือบริการ (Bill Payment)

สําหรั บลูกค้ า / Client's Copy
วันที่ (Date) …………………………………….……..
สาขาผูร้ ับฝาก (Branch) ……………………………….
SERVICE CODE : 9078

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
เลขที 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง
ชื่อ/NAME............................................................................................................................
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220

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

เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.
เงินสด / CASH
เช็ค / CHEQUE
จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

เช็คลงวันที่ / Date

สําหรับลูกค้า

ชุดแจ้งการชําระเงิน

เพื่อเข้าบัญชี : บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
A/C Name : TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ / Ref.1
Registration No. / Ref.1

เลขที่บตั รประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล / Ref.2

ID Card / Company Registration No. / Ref.2

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

จํานวนเงิน / AMOUNT

*กรณี ชาํ ระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครได้ภายในวันทําการถัดไปเท่านั้น เช็ คลงวันที่ไม่ เกิน 18 กรกฎาคม 2562
**กรณี ชาํ ระด้วยเงินสด/เงินโอน รับจองระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2562 (สิ้นสุ ดเวลา 16:00 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2562)
กรุ ณานําเอกสารฉบับนี้ไปชําระเงินได้ท่ีธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
หมายเหตุ : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1 เป็ นตัวเลข 10 หลักเท่ านั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองสิ ทธิ การจองซื้ อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน



สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ชื่อผูน้ าํ ฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศัพท์ (โปรดระบุ).............................................................................

ใบนําฝากชําระเงินค่าสิ นค้าหรือบริการ (Bill Payment)

ผูร้ ับเงิน / ผูร้ ับมอบอํานาจ

สําหรั บธนาคาร / Bank's Copy
วันที่ (Date) …………………………………….……..
สาขาผูร้ ับฝาก (Branch) ……………………………….
SERVICE CODE : 9078

เพื่อเข้าบัญชี : บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
A/C Name : TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) Comp. Code H140 / Service Code 9078

สําหรับลูกค้า

ชุดแจ้งการชําระเงิน

บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
เลขที 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220
ชื่อ/NAME............................................................................................................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ / Ref. 1
Registration No. / Ref. 1

เลขที่บตั รประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล / Ref.2
ID Card / Company Registration No. / Ref.2

เงินสด / CASH
เลขทีเช็ค / CHEQUE NO.
เช็ค / CHEQUE
จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

เช็คลงวันที / Date

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

จํานวนเงิน / AMOUNT

*กรณี ชาํ ระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครได้ภายในวันทําการถัดไปเท่านั้น เช็ คลงวันที่ไม่ เกิน 18 กรกฎาคม 2562
**กรณี ชาํ ระด้วยเงินสด/เงินโอน รับจองระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2562 (สิ้นสุ ดเวลา 16:00 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2562)
กรุ ณานําเอกสารฉบับนี้ไปชําระเงินได้ที่ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
หมายเหตุ : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1 เป็ นตัวเลข 10 หลักเท่ านั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองสิ ทธิ การจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน

ชื่อผูน้ าํ ฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศัพท์ (โปรดระบุ) / Tel.................................................................................

สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ผูร้ ับเงิน / ผูร้ ับมอบอํานาจ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1

หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ
บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรั คชั่น จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1. ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัท
ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
รับเหมาก่อสร้ างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตังระบบวิ
้
ศวกรรม
และก่อสร้ างโรงงานในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการ
และการลงทุน
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
+66 2022 7777
+66 2022 7788
http://www.trc-con.com

2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถอื หุ้นที่มีมติให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2562
:
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562
:
วันที่ 21 มิถนุ ายน 2562
3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และ
จัดสรรหลักทรัพย์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ลดทุนจดทะเบียน

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ วก่ อนการ
เพิ่มทุน
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระเพิ่ม (ในกรณี
ที่มีการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ครบ
ทัง้ จานวน)
ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ วภายหลัง
การเพิ่ ม ทุ น แบบก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
(ในกรณีท่ มี ีการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ได้ ครบทัง้ จานวน)

ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จากเดิม 770,397,245.00 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียน 770,395,728.12 บาท โดยวิธีตดั หุ้นจด
ทะเบียนที่ยงั มิได้ นาออกจาหน่าย จานวน 12,135 หุ้น
หุ้นสามัญ
770,395,728.12 บ า ท แ บ่ ง เ ป็ น หุ้ น ส า มั ญ จ า น ว น
6,163,165,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.125 บาท
427,997,626.63 บ า ท แ บ่ ง เ ป็ น หุ้ น ส า มั ญ จ า น ว น
3,423,981,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.125 บาท
1,198,393,354.75 บา ท แ บ่ ง เ ป็ น หุ้ นสา มั ญ จ า นว น
9,587,146,838 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.125 บาท

หน้ า 2

บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
วิธีการจัดสรร

จานวนหุ้นสามัญที่จัดสรร
อัตราส่ วน
ราคาเสนอขายต่ อหุ้น
วันจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน

จั ด สรรหุ้ นเพิ่ ม ทุ น สามั ญ ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ นสามัญ เดิ ม โดย
ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ จ องซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น
(Record date) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ตามสัดส่วน
จานวนหุ้น ที่ผ้ ูถือแต่ละรายถื ออยู่ (ในกรณี ที่มีเ ศษของหุ้น
จากการคานวณให้ ปัดเศษทิ ้ง)
3,423,981,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.125 บาท
9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญใหม่
0.125 บาท
15 และ 17 – 22 กรกฎาคม 2562 (รวม 5 วันทาการ)

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
จะได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังจ
้ านวนที่จองซื ้อ
4.2 ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ได้ โดยบริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่
เหลือจากการจองซื ้อหุ้นตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมซึง่ ประสงค์จะใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของ
ตนและได้ ชาระค่าจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามจานวนที่จองซื ้อแล้ ว ตามสัดส่วนการถือหุ้นดังนี ้
 กรณีมีห้ นุ เหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
ในกรณี ที่มีผ้ ูถือหุ้นเดิมจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิ นกว่าสิทธิ ของตนเป็ นจานวนน้ อยกว่า
จานวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อหุ้นแล้ วทังหมดทุ
้
กรายสาหรับการจองซื ้อเกินสิทธิ
ดังกล่าว
 กรณีมีห้ นุ เหลือน้ อยกว่าหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็ นจานวนมากกว่าหุ้นส่วนที่
เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนันตามที
้
่ระบุในใบจองซื ้อและชาระค่าจอง
ซื ้อหุ้นแล้ วและจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้น
ดังกล่าวให้ ดาเนินไปจนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
อนึง่ หากยังมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) และการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริ ษัทจะดาเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือทิ ้ง
การจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้ างต้ นไม่วา่ กรณีใด จะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่
จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริ ษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึงหรื อข้ ามผ่านจุดที่ต้องทาคา
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (“ประกาศ ทจ.
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12/2554”) หรื อในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับ
ของบริ ษัท
อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื อ้ เกินกว่าสิทธิข้างต้ นไม่ว่ากรณีใด จะต้ อง
ไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริ ษัทในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื น
ข้ อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ซึ่งปั จจุบนั อนุญาตให้ คนต่างด้ าว
ถือหุ้นบริ ษัทได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่ได้ ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท และบริ ษัทขอ
สงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดั สรรหุ้นให้ ผ้ จู องซื ้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทาให้ หรื ออาจเป็ นผล
ให้ เป็ นการกระทาการขัดต่อกฎหมายใด หรื อ ระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย
5. วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มีสิทธิจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ที อ าร์ ซี คอนสตรั ค ชั่น จ ากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 6/2562 เมื่ อ วัน ที่ 14
พฤษภาคม 2562 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2562 มีมติกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
6. กาหนดวันจองซือ้ และรับชาระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
6.1 ระยะเวลาจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันที่ 15 และ 17 – 22 กรกฎาคม 2562 (รวม 5 วันทาการ) ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.
6.2

สถานที่รับจองซื ้อและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื ้อหลักทรัพย์ ได้ ณ
บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
ที่ทาการชั่วคราว เลขที่ 183 อาคารรี เจ้ นท์เฮ้ าส์ ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-118-3535
ติดต่อ : คุณปิ ยะธิดา มกรพันธุ์
(**งดรั บเอกสารชาระเงินค่ าจองซื้อด้ วย Bill Payment หรื อเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
ทางไปรษณีย์**)

7. วิธีการจองซือ้ หุ้นและการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.1 ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทได้ ตาม วัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.
7.2 เอกสารที่ใช้ ในการจองซื ้อ ประกอบด้ วย
(1) ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซื ้อหุ้นส่วนที่ 1 และ
หลักฐานการรับจองซื ้อหุ้น (ส่วนที่ 2 ของใบจองซื ้อหุ้น) กรณีที่เป็ นนิติบคุ คลให้ ลงนามพร้ อม
ประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี) ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
1 ใบ ต่ อใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่ านัน้
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(2) หลักฐานการชาระเงิน ได้ แก่
 หลักฐานการชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ฉบับจริง (ในกรณีชาระเงินค่าหลักทรัพย์ด้วย
การชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6)
หรื อ
 เช็คบุคคล/แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ (ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้
ภายใน 1 วันท าการเท่า นัน้ )พร้ อมกับ ใบนาฝากแบบ Bill Payment ที่ได้ รับ การกรอก
รายละเอียดในแบบ Bill Payment อย่างครบถ้ วน ที่ระบุชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10
หลัก และเลขประจาตัวประชาชนจานวน 13 หลัก
(3) ใบรับรองสิทธิ การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3) ซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(4) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรก (เฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
และ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เท่านัน)
้ ประเภทออมทรัพย์หรื อกระแสรายวันเท่านัน้
โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซือ้ เท่ านั น้ พร้ อมลงนามรั บรอง
สาเนาถูกต้ อง สาหรับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อต้ องการให้ คืนเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์สว่ นที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้ าบัญชี
ธนาคาร
(5) เอกสารประกอบการแสดงตน
(ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาทะเบียนบ้ านที่มี
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้ าที่มีเลขที่บตั รประจาตัว
ประชาชน พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัย
อยู่ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง) โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนาม
ในเอกสารประกอบการจองซื ้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล
ซึง่ ทาให้ ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน (Record date) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หรื อในใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ให้ แนบสาเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบ
แจ้ งเปลีย่ นชื่อสกุล เป็ นต้ น พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่า งด้ าว : สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนัง สือเดินทาง ที่ ยังไม่
หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่
Notary Public และรั บรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทา
(ค) นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่ง
ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจลงนาม
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ของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลต่างด้ าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ง) นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัทหนังสื อบริ คณห์
สนธิ และหนังสือรับรองของบริ ษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดย ผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ บคุ คล
(ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจ
ลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าวพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องสาเนาเอกสารประกอบที่ลง
นามรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้
จัดทา หรื อรับรองความถูกต้ อง
(6) หนังสือมอบอานาจให้ กระทาการแทน ซึง่ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบ
อานาจมากระทาการแทน) พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ (ในกรณีคน
ต่างด้ าวมอบอานาจ ให้ แนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหลักฐานการอยู่
ในประเทศไทย) ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
ในกรณี หนังสือมอบอานาจให้ กระทาการแทน ที่มีการจัดทาในต่างประเทศ หนังสือมอบ
อานาจ และสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอานาจ ที่ยังไม่หมดอายุ จะต้ องได้ รับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทา หรื อรับรองความถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ ผู้รับมอบอานาจให้ กระทาการแทน จะต้ องแสดงบัตรประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง
(ตัวจริ ง) ต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท พร้ อมส่งมอบสาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่
รับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว
(7) สาหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหลักทรัพย์ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ใน
นามผู้จองซื ้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่
ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน”
้ (สิ่งที่สง่ มา
ด้ วยลาดับที่ 5) เพื่อนาส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์
ทัง้ นีล้ ายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามใน
เอกสารจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.3

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้ องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ ณ วัน
จองซื ้อโดยมีวิธีการชาระเงินดังที่ระบุไว้ ตอ่ ไปนี ้ ทัง้ นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ รับชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้น
เป็ นเงินสด
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บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
(1) ชาระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีบริ ษัท
(ก) ฝาก/โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment
“บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)”
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
COMP CODE H140
โดยกรุณาระบุ
REF: 1 เลขทะเบียนผู้ถอื หุ้น และ
REF: 2 เลขที่บัตรประชาชน (บุคคลสัญชาติไทย) หรื อเลขที่หนังสือเดินทาง (บุคคล
ที่มิใช่ สัญชาติไทย)
(ข) ฝาก/โอนเงินครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทังกรณี
้
จองซื ้อตามสิทธิ จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ และจองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิ
(ค) กรุ ณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้น (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3)
ชื่อ - นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังของหลักฐานใบนาฝาก
เงินเข้ าบัญชี (Bill Payment ) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6)
(ง) กาหนดเวลารับจองซื ้อ กรณีชาระด้ วยเงินโอนระหว่างวันที่ 15 และ 17 – 22 กรกฎาคม 2562
เวลา 9.00 น. - 16.00 น. (รวม 5 วันทาการ)
(2) ชาระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
(ก) ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนาม
“บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)”
ซึง่ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักเงินในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 1 วันทาการ
เท่ านัน้ และ
โปรดลงวันที่ในเช็ค/แคชเชียร์ เช็คตามวันที่จองซือ้ แต่ ไม่ เกินวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
พร้ อมกับ แนบใบแจ้ งการช าระเงิ น (Bill-Payment) (สิ่ ง ที่ ส่ง มาด้ ว ยล าดับ ที่ 6) ที่ ก รอก
รายละเอียดเป็ นที่เรี ยบร้ อย
(ข) รวมจ่ายเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ จานวน 1 ฉบับต่อ 1 ใบจอง ทังกรณี
้
จองซื ้อตามสิทธิ
น้ อยกว่าสิทธิ และจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
(ค) กรุ ณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิ การจองซื ้อหุ้น (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่
3)) ชื่ อ -นามสกุ ล และหมายเลขโทรศัพ ท์ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ไว้ ด้ า นหลัง ของเช็ ค แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค
หรื อ ดร๊ าฟท์
(ง) กาหนดเวลารับจองซื ้อ กรณีชาระด้ วยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ระหว่าง
วันที่ 15 และ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 11.00 น. (ภายในเวลาไม่ เกิน 11.00 น.)
(จ) ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นไม่ได้ ระบุชื่อ -นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ ติด ต่อที่ด้า นหลังของเช็ ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ในกรณีที่ทางบริ ษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรื อกรณีที่บริ ษัท
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บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ได้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิปฏิเสธการ
รับการจองซื ้อหุ้นดังกล่าว
ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ จะเป็ นผู้รับภาระค่ าใช้ จ่ายและค่ าธรรมเนี ยมธนาคาร (ถ้ ามี)
ต่ างหากจากจานวนเงินค่ าจองซือ้ หุ้น
7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อกรอกข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท ไม่ครบถ้ วน ไม่ชดั เจน
หรื อไม่สมั พันธ์กนั บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อตามที่เห็นสมควรใน
การจัดสรรหลักทรัพย์ของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิ
ในการจองซื ้อหลักทรัพย์ และบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหลักทรัพย์ของบริ ษัท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นราย
ดังกล่าว
ในกรณีผ้ จู องซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและได้ ชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ ว จะยกเลิกการ
จองซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื ้อ หากบริ ษัทไม่ได้ รับเอกสาร
การจองซื ้อ หุ้นสามัญ และ/หรื อเงินค่าจองซื ้อหุ้นภายในเวลาที่กาหนด
กรณีสละสิทธิ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เมื่อ ผู้ถือหุ้นที่มิได้ ใช้ สิทธิจองซื ้อหรื อมิได้ ชาระเงินภายในเวลาที่
กาหนดไว้ หรื อเช็ค /แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ตามเวลาที่กาหนดหรื อจัดส่ง
เอกสารให้ บริ ษัทไม่ครบถ้ วน บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิการจองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
จะต้ องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื ้อตามจานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิการ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่ อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
เท่ านั น้ หากผู้ถือหุ้นจองซื ้อด้ วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิ ที่จะได้ รับการจัดสรร
หลักทรัพย์ของบริ ษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้ าด้ วยกันเป็ นรายการเดียวกัน หรื อระบุข้อมูล
ดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื ้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื ้ออาจได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริ ษัทไม่
ครบตามสิทธิ ทงหมดที
ั้
่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการ
จัดสรรหลักทรั พย์ของบริ ษัทให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามที่เห็นสมควร หรื อไม่จัดสรรหลักทรัพย์ของบริ ษัทให้ แก่
ผู้จองซื ้อรายดังกล่าว
การคืนเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์
ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้น หรื อ การคืนเช็ คค่าจองซื ้อหุ้น บริ ษัทจะดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในการจอง
ซื ้อ หรื อได้ รับจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ และ/หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงิน
ค่า จองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ตามเช็ ค ค่า จองซื อ้ หุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุน ในกรณี ดัง กล่า ว บริ ษั ท จะ
ดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์สว่ นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับ การจัดสรรไม่
ครบโดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซือ้
หลักทรั พย์ ของบริ ษัทครัง้ นี ้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผ้ ูจองซือ้ ระบุไว้ ในใบจองซือ้ หลักทรั พย์ ของ
บริ ษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร
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หรื อ ได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
ของผู้จองซื ้อได้ ตามที่ระบุ ไว้ ในใบจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท ไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทจะดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับ
การจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่าย
เฉพาะในนามของผู้จองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กรณีการรับคืนเงินเป็ นเช็คนัน้
ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คธนาคาร (ถ้ ามี)
(2) ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อ
ได้ รับการจัดสรรไม่ครบให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในระยะเวลา 7 วันทาการนับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลา
จองซื ้อ บริ ษัทมีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวและจะต้ องทาการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่
ผู้จองซื ้อในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดย คานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรร
หรื อได้ รับจัดสรรไม่ครบและต้ องชาระคืน นับจากวันที่พ้นกาหนด ระยะเวลา 7 วันทาการดังกล่าว
จนถึงวันที่ได้ มีการชาระคืนตามวิธีดงั กล่าวข้ างต้ น
8. วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
ผู้จองซือ้ สามารถเลือกให้ บริษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่ อไปนี ้
8.1

8.2

8.3

ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึง่ ผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริ ษัท
จะดาเนินการนาหุ้น ที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อ
ผู้ฝาก” โดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริ ษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อ ซึ่งใน
กรณี นี ผ้ ้ ูจองซื อ้ จะสามารถขายหุ้น ที่ ได้ รับ การจัด สรรในตลาดหลักทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรั พย์ฯ
ในกรณีข้อ 8.1 นี ้ ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะ
ฝากซื ้อไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะดาเนินการออกใบหุ้น
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ตามข้ อ 8.2 แทน
ในกรณี ประสงค์ จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ”) ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัท จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนหุ้นที่ได้ รับการ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15
วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึง่ ผู้จองซื ้ออาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากที่ห้ นุ ของบริ ษัทได้ รับ
อนุมตั ิให้ เข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว
ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริ ษัทจะดาเนินการ
นาหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)จากัด ” โดยศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นเข้ าบัญชีดงั กล่าวในนามของผู้จองซื ้อหุ้น และออกหลักฐานการ
ฝากให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ ภายใน 7 วันทาการนับจากวัน ปิ ดการจองซือ้ หุ้น และหากผู้จองซือ้ ต้ องการถอน
หลักทรัพย์ดงั กล่าว สามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตาม
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อัตราที่ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์กาหนด โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอง
หลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์ นาหลักทรั พย์ ฝากเข้ าบัญชี บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
เท่านัน”
้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5) เพื่อนาส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์
9. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
 เงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนจานวน 427,997,626.63 ล้ านบาท จะนาไปใช้ เพื่อรองรับการขยายงาน เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน และรองรับการลงทุนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในอนาคต
10. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 บริ ษัทมีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทที่สงู ขึ ้น
 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้ แก่บริ ษัท
11. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนปี




บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี และ
สารองตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ การเพิ่มทุนจะช่วยเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งทางการเงินของบริ ษัท ได้ แก่
การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และการลดอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัท ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถ
ต่อยอดธุรกิจให้ ได้ มาซึ่งรายได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์ในรู ปแบบเงินปั นผลตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลต่อไป
ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสทิ ธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานเริ่ มตังแต่
้ งวด ที่มีการจ่ายเงินปั นผล
ภายหลังจากผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทแล้ ว

12. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน
12.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี
และสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะ
ขึ ้นอยู่กบั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่การ
ดาเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้ เป็ นทุนสารองสาหรับการชาระคืน
เงินกู้ ใช้ เป็ นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริ ษัท หรื อกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริ ษัทในอนาคต โดยให้ อานาจคณะกรรมการของบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา
ทังนี
้ ้ มติของคณะกรรมการของบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิ ให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
12.2 สิทธิในการรับเงินปั นผลของผู้ถอื หุ้นที่จองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ (Right Offering)
ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ (Right Offering) ในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลเริ่ ม
ตังแต่
้ ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ (Right Offering) ได้ รับการจดทะเบียนเป็ น
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
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13. ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
13.1 หากจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ื อหุ้นระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่ บริ ษัทได้ รับชาระ
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจานวนเงินที่ บริ ษัทได้ รับจากการจองซื ้อหุ้นเป็ นหลัก แต่ทงนี
ั ้ ้จานวนเงิน
ดังกล่าวจะต้ องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อได้ รับจัดสรรทังหมด
้
13.2 ผู้ถือหุ้นที่ใช้ สิทธิ ในการจองซื ้อ จะต้ องระบุรหัสบริ ษัท หลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ ด้านหลังใบจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน) ที่ผ้ ถู ือหุ้นมีบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่และเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้
โอนหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรเข้ าบัญชีดงั กล่าวให้ ถูกต้ อง หากระบุบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง จะทาให้ ไม่สามารถโอนหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่ง บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบ
ต่อการสูญหายของหุ้นหรื อความล่าช้ าในการติดตามคืนหุ้น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าว
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน
13.3 บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื ้อหุ้น วิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นหรื อข้ อมูล
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหาอุปสรรคหรื อ
ข้ อจากัดในการดาเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรั คชั่น จากัด (มหาชน)
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 บริ ษัทประกอบธุรกิจ
ให้ บริ การงานรั บเหมาก่อสร้ างอย่างครบวงจร ประกอบด้ วยงานการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ และการก่อสร้ าง หรื อ EPC โดยบริ ษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้ านงานวางระบบท่อ (ทังท่
้ อ
ก๊ าซธรรมชาติ ท่อน ้า ท่อปิ โตรเคมี) และการรับเหมาก่อสร้ างโรงงานในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นอกจากการให้ บริ การ
รับเหมาก่อสร้ าง บริ ษัทยังมีธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน บริ ษัทมีบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท สหการวิศวกร จากัด
เป็ นผู้รับเหมาก่อสร้ างที่มีความเชี่ยวชาญงานโยธาและระบบงานสาธารณูปโภค กลุม่ บริ ษัทได้ มีการขยายฐานเงินทุน
และการดาเนินธุรกิ จอย่างต่ อเนื่อง โดยในปี 2561 ได้ ขยายไปสู่งานนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การรับเหมาก่อสร้ าง
คลังสินค้ าอัจฉริ ยะด้ วยระบบ Automated Storage and Retrieval System (AS/ RS) ลูกค้ าหลักของกลุม่ บริ ษัท
ได้ แก่ผ้ ปู ระกอบการในธุรกิจพลังงาน อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และหน่วยงานราชการ เป็ นต้ น
บริ ษัทเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้ ชื่อย่อ “TRC” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548
และย้ ายเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง
หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 และตังแต่
้ วนั ที่ 2 มกราคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จัดให้ หลักทรัพย์ของบริ ษัทอยูใ่ นหมวดบริ การรับเหมาก่อสร้ าง
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
กลุม่ บริ ษัทมีการพัฒนาการด้ านการขยายธุรกิจ และได้ รับเหมางานโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปี ทีผ่ า่ นมา
ดังนี ้
ปี 2559
 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริ ษัทได้ รับ Letter of Award โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2.
Surface Processing and Facilities จาก APOT มูลค่างาน 142.03 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 416.00 ล้ านยูโร และ
12,433.39 ล้ านบาท หรื อประมาณ 34,089.50 ล้ านบาท และต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2559 ได้ รับ 1st Limited
Notice to Proceed สาหรับงาน Early Works ในส่วนงานวิศวกรรมและงานสารวจพื ้นที่มูลค่างาน 10.20 ล้ านยูโร
และ 294.94 ล้ านบาท หรื อประมาณ 711.36 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ Turnkey Delivery of APOT
Project Package 2. Surface Processing and Facilities
 เดือนมีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2559 มีมติอนุมตั ิให้ ปิดบริ ษัท TRC Middle East LLC
และTRC Engineering LLC บริ ษัทย่อยที่สาธารณสุลต่านโอมาน เนื่องจากบริ ษัททังสองมิ
้
ได้ ดาเนินโครงการใด ๆ
ตังแต่
้ ปี 2558 และไม่มีแผนการเข้ าประมูลงานเพิ่มเติม
 เดือนมีนาคม 2559 บริ ษัทออกหุ้นกู้ให้ กบั บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 200 ล้ านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี อัตรา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.40 ต่อปี จ่ายชาระดอกเบี ้ยทุก 3 เดือน
 เดือนเมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 มีมติที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับทุนจดทะเบียน ดังนี ้
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- อนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 675,000,000 หน่วย ให้ กบั บุคคลในวงจากัดที่ได้ จองซื ้อหุ้นกู้ของ
บริ ษัทที่เสนอขายในวงจากัดเป็ นจานวนไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท
- อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจาก 655,358,932.25 บาท เป็ น 570,665,282.63 บาท
- อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,665,282.63 บาท เป็ น 726,373,442.88 บาท
- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,245,665,282 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล การออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกให้ กบั บุคคลในวงจากัดที่ได้ จองซื อ้ หุ้นกู้ และการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ESOP-W2
เดือนพฤษภาคม 2559 บริ ษัทดาเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี ้
- ลดทุนจดทะเบียนเป็ น 570,665,282.63 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 726,373,442.88 บาท
- ออกหุ้นปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2558 ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จานวน 570,436,077 หุ้น
TRC Investment Limited ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญ APOT โดยได้ จ่ายค่าหุ้นงวดที่ 2 - 4 จานวน 905 ล้ านบาท
และได้ รับโอนหุ้น APOT จานวน 2,750,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทใน APOT เพิ่มเป็ นร้ อยละ 26.22
(ถือเป็ นบริ ษัทร่ วมของบริ ษัท) ประกอบด้ วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้ อยละ 23.43 และ TRC
International Limited ร้ อยละ 2.79 ที่ทนุ ชาระแล้ วของ APOT ณ สิ ้นปี 2559 ที่ 2,688.31 ล้ านบาท
บริ ษัทได้ รับคัดเลือกเข้ าเป็ นหลักทรัพย์ในกลุม่ ดัชนี SET100 ช่วงครึ่งปี หลังของปี 2559 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 31 ธันวาคม 2559)
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ สิทธิ แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ครัง้ ที่ 8 - 9 (ครัง้ สุดท้ าย)
จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้ สิทธิครัง้ ที่ 7 - 9 รวม 42,783,587 หุ้น (อัตราการใช้ สิทธิ 1:5) ณ สิ ้นปี 2559
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 726,373,442.88 บาท และทุนที่ชาระแล้ ว 641,998,220 บาท

ปี 2560
 บริ ษัทและบริ ษัท สหการวิศวกร จากัดได้ รับงานรับเหมาก่อสร้ าง 14 โครงการ มูลค่ารวม 5,357.74 ล้ านบาท โดยมี
โครงการที่สาคัญ ดังนี ้
o บริ ษัท:
- โครงการ EPC for RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam and Utilities System
จากบริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน) มูลค่างาน 492.00 ล้ านบาท
- โครงการ BV4.19 PIG Launcher and Receiver Installation Project จากบริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
มูลค่างาน 229.28 ล้ านบาท
- โครงการ Revamp LPG Transfer Pump to Domestic BRP จากบริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) มูลค่างาน
208.50 ล้ านบาท
o บริ ษัท สหการวิศวกร จากัด:
- โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ - ถนนมิตรไมตรี จากกรุ งเทพมหานคร การไฟฟ้ านครหลวง การประปา
นครหลวง และบริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) มูลค่างาน 990.84 ล้ านบาท
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- โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ ระยะทาง 7.602 กิโลเมตร จากกรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้ านครหลวง
และการประปานครหลวง มูลค่างาน 849.72 ล้ านบาท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 มีมติที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับทุนจดทะเบียน ดังนี ้
- อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจาก 726,373,442.88 บาท เป็ น 641,998,220 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 5,135,985,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.125 บาท
- อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 91,714,031.25 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 733,712,250 หุ้น
จากทุนจดทะเบียน 641,998,220 บาท เพิ่มเป็ น 733,712,251.25 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
5,869,698,010 หุ้น
- อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 733,712,250 หุ้น เพื่อรองรับการออกหุ้นปั นผล
เดือนพฤษภาคม 2560 บริ ษัทดาเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี ้
- ลดทุนจดทะเบียนเป็ น 641,998,220 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 733,712,251.25 บาท
- ออกหุ้นปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2559 ในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จานวน 733,707,536 หุ้น
ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 733,712,251.25 บาท และทุนที่ชาระแล้ ว 733,711,662.00 บาท
เดือนมิถนุ ายน 2560 บริ ษัทจัดตังบริ
้ ษัทย่อยชื่อ “บริ ษัท ทีอาร์ ซี ยูทิลิตี ้ จากัด” มีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท
เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้ องกับสาธารณูปโภคพื ้นฐาน โดยมีการลงทุนโครงการแรกคือ โครงการ
สัมปทานประปาจากองค์การบริ หารส่วนตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มูลค่าการลงทุน 46.5 ล้ าน
บาท โดยโครงการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและเริ่ มประกอบการในเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561
เดือนกรกฎาคม 2560 บริ ษัทออกหุ้นกู้ให้ กบั บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 100 ล้ านบาท หุ้นกู้มีอายุ 1 ปี อัตรา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.50 ต่อปี จ่ายชาระดอกเบี ้ยทุก 3 เดือน
เดือนตุลาคม 2560 บริ ษัทได้ รับการรั บรองมาตรฐานระบบการบริ หารคุณภาพ ISO9001:2015 และระบบการ
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อม ( ISO14001:2015)
และระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
(OHSAS18001:2007) จาก SGS (Thailand) Company Limited
เดือนพฤศจิกายน 2560 บริ ษัท สหการวิศวกร จากัด จัดตังบริ
้ ษัทย่อยชื่อ บริ ษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จากัด ร่ วมกับ
Huayuan Innovative Development (Hong Kong) Company Limited พันธมิตรจากประเทศจีน สัดส่วนการถือ
หุ้นร้ อยละ 51 ต่อ 49 ตามลาดับ ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างวางท่อร้ อย
สายไฟฟ้ าใต้ ดิน งานดันท่อลอด และงานขุดเจาะอุโมงค์
บริ ษัทได้ รับคัดเลือกเข้ าเป็ นหนึ่ง ในหลักทรัพย์ในการคานวณดัชนีราคา SET Index หรื อดัชนีราคาที่สะท้ อนความ
เคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นดัชนีที่ตงขึ
ั ้ ้นใหม่ ที่อยู่
นอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100 เป็ นกลุม่ หุ้นสามัญที่มีสภาพคล่องในการซื ้อขายสม่าเสมอ และมีสดั ส่วนผู้ถือ
หุ้นรายย่อยตามที่กาหนด โดยบริ ษัทได้ รับการคัดเลือกในการคานวณ SET Index อย่างต่อเนื่องในปี 2560 - 2561
และครึ่งปี แรกของปี 2562 ด้ วย
บริ ษัทได้ รับผลการประเมินการกากับดูแลกิจการประจาปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย ปรับขึ ้นจากระดับ “ดีมาก” และในปี 2561 ยังสามารถคงระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็ นปี ที่สอง
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ในระหว่างปี 2560 APOT บริ ษัทร่วม มีการเปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วดังนี ้
- เดือนมีนาคม 2560 APOT ได้ รับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลังจานวน 80 ล้ านบาท เป็ นการชาระ
ค่าหุ้นเพิ่มทุน 1,174,860 หุ้น ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท และได้ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วจาก
2,688,308,700 บาท เป็ น 2,805,797,300 บาท ทาให้ ณ สิ ้นปี 2560 สัดส่วนการถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทใน
APOT เป็ นร้ อยละ 25.13 ประกอบด้ วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้ อยละ 22.46 และ TRC
International Limited ร้ อยละ 2.67
- เดือนกรกฎาคม 2560 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจาก 2,805,797,300 บาท เป็ น 29,472,035,900
บาท ซึง่ เป็ นไปตามมติการเพิ่มทุนอนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

ปี 2561
 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับงานรับเหมาก่อสร้ างก่อสร้ าง 10 โครงการ มูลค่ารวม 3,621.57 ล้ านบาท
o บริ ษัท: 4 โครงการ รวม 924.88 ล้ านบาท โครงการสาคัญได้ แก่
- งานผู้รับเหมาช่วงโครงการ The 5th Transmission Pipeline Project Phase 1 ของบริ ษัท ปตท. จากัด
(มหาชน) โดยรั บ งานจาก Sinopec International Petroleum Service Corporation ซึ่ง เป็ น
ผู้รั บ เหมาก่ อ สร้ างหลัก ของโครงการ ลัก ษณะงานคื อ Engineering, Procurement, Construction,
Commissioning และ Start-up สถานี Block Valve & Facility 14 แห่ง มูลค่างาน 755.23 ล้ านบาท
ระยะเวลา 33 เดือน
o สหการวิศวกร: 6 โครงการ รวม 2,696.69 ล้ านบาท โครงการสาคัญได้ แก่
- โครงการก่อสร้ างสะพานข้ ามแยก ณ ระนอง งานก่อสร้ างบ่อพักและท่อร้ อยสายไฟฟ้ าใต้ ดินในถนนพระราม
3 ร่วมกับโครงการก่อสร้ างสะพานข้ ามแยก ณ ระนอง จากกรุ งเทพมหานครและการไฟฟ้ านครหลวง มูลค่า
งานรวม 1,524.37 ล้ านบาท ระยะเวลา 900 วัน
- โครงการออกแบบและก่อสร้ าง ศูนย์กระจายสินค้ าผลิตภัณฑ์หล่อลืน่ จากบริ ษัท ปตท.น ้ามันและการค้ าปลีก
จากัด (มหาชน) มูลค่างาน 600 ล้ านบาท ระยะเวลา 450 วัน
 เดือนมีนาคม 2561 บริ ษัทออกหุ้นกู้ให้ กบั บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 180 ล้ านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี อัตรา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.80 ต่อปี จ่ายชาระดอกเบี ้ยทุก 3 เดือน
 เดือนเมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 มีมติที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับทุนจดทะเบียน ดังนี ้
- อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจาก 733,712,251.25 บาท เป็ น 733,711,662 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 5,869,698,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.125 บาท
- อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 36,685,583 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 293,484,664 หุ้น
จากทุน จดทะเบีย น 733,711,662 บาท เพิ่ม เป็ น 770,397,245 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้น สามัญ จ านวน
6,163,177,960 หุ้น
- อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 6,163,177,960 หุ้น เพื่อรองรับการออกหุ้นปั นผล
 เดือนพฤษภาคม 2561 บริ ษัทดาเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี ้
- ลดทุนจดทะเบียนเป็ น 733,711,662 บาท
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- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 770,397,245 บาท
- ออกหุ้นปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2560 ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จานวน 6,163,177,960 หุ้น
ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 770,397,245 บาท และทุนที่ชาระแล้ ว 770,395,728.12 บาท
เดือนพฤษภาคม 2561 APOT ได้ มีหนังสือแจ้ งให้ บริ ษัทหยุดการก่อสร้ างโครงการที่ APOT ว่าจ้ างบริ ษัททังหมด
้
และขอยกเลิกสัญญาโครงการปรับปรุงอุโมงค์เอียง
สาเหตุจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานในปั จจุบนั และอนาคตหลายประการ
ของ APOT ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมที่กลุม่ บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 25.13 ส่งผลให้ มีความเป็ นไปได้ ที่บริ ษัทจะไม่ได้ รับค่างวด
งานที่ APOT ค้ างชาระ และไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่เคยคาดการณ์ บริ ษัทจึงพิจารณาบันทึก
สารองต่าง ๆ สาหรับเงินลงทุน ลูกหนี ้การค้ า และลูกหนี ้อื่น รวมทังรั
้ บรู้ ค่าใช้ จ่าย/ภาระผูกพัน/ภาระอื่น ๆ เกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้ างที่บริ ษัทให้ บริ การแก่ APOT เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนโครงการในงบการเงินปี 2561 ซึ่งส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานอย่างมีนยั สาคัญ และส่งผลให้ บริ ษัทไม่สามารถดารงอัตราส่วนทางการเงินที่ให้ ไว้ กบั ผู้
ถือหุ้นกู้ ในเดือนมีนาคม 2562 บริ ษัทจึงได้ ดาเนินการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ 180 ล้ านบาทคืนก่อนกาหนด (รายละเอียด
เรื่ องนี ้ปรากฏในหัวข้ อ ปั จจัยเสี่ยงด้ านการดาเนินงาน ภายใต้ หวั ข้ อความเสี่ยงจากความล่าช้ าในการทาสัญญา
โครงการ Surface & Processing Plant and Facilities และหัวข้ อการวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ)
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ลักษณะการประกอบธุรกิจและบริการ
 บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ างแบบครบวงจรเพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการของลูก ค้ า ได้ อ ย่า งครบถ้ วน ซึ่งประกอบไปด้ วยงานออกแบบวิศ วกรรม งานจัด หา
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้ าง โดยบริ ษัทมีประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางได้ แก่ งาน
ก่อสร้ างระบบท่อ งานก่อสร้ างโรงงานด้ านอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี โดยรั บงานก่อสร้ างทังจากทาง
้
ภาครัฐและภาคเอกชน ทังในลั
้ กษณะที่เป็ นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็ นผู้รับเหมาช่วง (SubContractor) นอกจากนี ้ยังร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ทังในและต่
้
างประเทศในการเข้ าประมูลงานในลักษณะ
กิจการร่ วมค้ า (Joint Venture) หรื อนิติบคุ คลร่ วมทางาน (Consortium) เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติหรื อ
เงื่อนไขตามที่ลกู ค้ ากาหนดในการเข้ าร่วมประมูลงาน
นอกเหนือจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างซึ่งเป็ นธุรกิจหลักแล้ ว บริ ษัทแสวงหาโอกาสและเพิ่มศักยภาพการ
ดาเนินธุรกิจเพื่อให้ กลุ่มบริ ษัทมีการเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ด้ วยการรับรู้ รายได้ อย่างสม่าเสมอ ลดการ
พึ่งพิงรายได้ จากการให้ บริ การก่อสร้ างเพียงอย่างเดียว ด้ วยธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน วัตถุประสงค์เพื่อ
การเข้ าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว และนามาซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่น่า
พอใจ อาทิเช่น เข้ าร่วมลงทุนในบริ ษัท อาเซียนโปแตซชัยภูมิ จากัด (มหาชน) เพื่อดาเนินธุรกิจเหมืองแร่โพแทช การ
จัดตังบริ
้ ษัท ทีอาร์ ซี ยูทิลลิตี ้ จากัด บริ ษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายน ้าประปาชุมชน เป็ นต้ น
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1.

ธุรกิจรับเหมาก่ อสร้ าง
บริ ษัทให้ บริ การงานก่อสร้ างด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1.1 งานก่ อสร้ างงานวางระบบท่ อ
บริ ษัทให้ บริ การงานวางระบบท่อที่หลากหลาย อาทิเช่น ท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ ท่อนา้ ท่อขนส่ง
ปิ โตรเคมี เป็ นต้ น โดยบริ ษัทมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญงานวางระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติเป็ น
อย่างมาก ลักษณะงานประกอบไปด้ วยงานวางท่อก๊ าซ งานก่อสร้ างสถานีควบคุมแรงดันก๊ าซ และงาน
ก่อ สร้ างสถานี วัด ปริ ม าตรก๊ า ซ เป็ นต้ น บริ ษั ท มี ทีม งานวิ ศ วกรที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญ
สามารถให้ บริ การงานก่อสร้ างงานวางระบบท่อก๊ าซขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 30 นิ ้ว รวมถึงงานวางท่อ
ระบบท่อก๊ าซข้ ามจังหวัด หรื อ Provincial Gas Pipeline ในปี 2558 บริ ษัทได้ รับงานโครงการ 1st
Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section (RC-400) จากบริ ษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) เป็ นงานบริ การก่อสร้ างในการขยายอายุการใช้ งานระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติเส้ นที่ 1
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ ้ว ด้ วยการขุดเปิ ดหน้ าดินแล้ วลอกวัสดุที่ห้ มุ ท่อเดิมและทาการเคลือบท่อใหม่
เพื่อให้ มีอายุการใช้ งานที่ยาวนานขึ ้น ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างวางท่อใหม่ได้ เป็ นอย่างมาก กลุม่
ลูกค้ าหลักของบริ ษัทในงานก่อสร้ างงานวางระบบท่อ ได้ แก่ กลุม่ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เช่น บริ ษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) บริ ษัท ปตท.จาหน่ายก๊ าซธรรมชาติ จากัด บริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน) บริ ษัท
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พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) และบริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) เป็ นต้ น
กลุม่ บริ ษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) เช่น บริ ษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จากัด กลุม่ บริ ษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เช่น บริ ษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด
1.2 งานก่ อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี
บริ ษัทให้ บริ การก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมีแบบครบวงจรเริ่ มตังแต่
้ งาน
ออกแบบวิศวกรรม งานจัดหาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้ างพร้ อมติดตังเครื
้ ่ องจักร กลุม่ ลูกค้ า
ได้ แก่ กลุม่ บริ ษัท บางจาก คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เช่น บริ ษัท บางจากไบโอฟูเอล จากัด กลุม่ บริ ษัท
ปตท. เช่น บริ ษัท ปตท. น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด บริ ษัทไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน) บริ ษัท ทรานส์
ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้ น
2. ธุรกิจพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุน
บริ ษัทมีเป้าหมายในการสร้ างรายได้ ที่มนั่ คงและยัง่ ยืนจึงกาหนดให้ มีธุรกิจพัฒนาโครงการเพื่อการ
ลงทุน ซึง่ นอกจากจะเป็ นการสร้ างรายได้ จากการดาเนินโครงการเมื่อโครงการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและดาเนินการ
ในเชิงพาณิชย์แล้ ว ยังจะเป็ นการสร้ างโอกาสในการรับงานก่อสร้ างต่อเนื่องจากโครงการที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นอีกด้ วย
โดยพิจารณาลงทุนธุรกิ จที่เกี่ ยวข้ องกับธุรกิ จเดิมของบริ ษัท อาทิเช่น ธุรกิ จสาธารณูปโภคขันพื
้ น้ ฐาน ธุรกิ จ
โรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจด้ านพลังงาน เป็ นต้ น ปั จจุบนั มีโครงการที่ได้ รับการพัฒนาเพื่อการลงทุน ดังนี ้
2.1 การพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐาน
บริ ษัทเล็งเห็นถึงโอกาสจากการที่รัฐบาลได้ สง่ เสริ มให้ มีการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน ตลอดจนการให้ สิทธิ
พิเศษต่างๆ เพื่อจูงใจนักลงทุนทังภายในและภายนอกประเทศให้
้
มีการขยายฐานการผลิตมายังพื ้นที่
EEC ส่งผลให้ เกิดการจ้ างงานและความต้ องการสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐานเพิ่มมากขึ ้นในอนาคต บริ ษัท
จึงได้ ลงทุนในกิจการผลิตและจาหน่ายน ้าประปาชุมชนตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โดยการจัดตังบริ
้ ษัทย่อย ชื่อ บริ ษัท ทีอาร์ ซี ยูทิลลิตี ้ จากัด โดยได้ เริ่ มประกอบการในเชิงพาณิชย์ในเดือน
มีนาคม 2561
2.2 การพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุนในธุรกิจสัมปทานกับภาครัฐ
บริ ษัทได้ ลงทุนในโครงการเหมืองแร่ โปแตชที่อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยเข้ าถือหุ้นจานวน
ร้ อยละ 25.13 ในบริ ษั ท อาเซี ย นโปแตชชัย ภูมิ จ ากัด (มหาชน) (“APOT”) โดยใช้ บริ ษั ท ย่ อ ยที่
ต่างประเทศ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 APOT ได้ รับอนุมัติประทานบัตรทาเหมืองแร่ ใต้ ดินจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม อายุประทานบัตร 25 ปี โดยมีเป้าหมายกาลังผลิตแร่ โพแทชเพื่อใช้ ในการผลิตปุ๋ย
โพแทสเซียม 1.235 ล้ านตันต่อปี เพื่อลดการพึ่งพิงการนาเข้ าแร่ โพแทช 7-8 แสนตันต่อปี สาหรับการ
ผลิตส่วนเกินที่เหลือจะทาการส่งออกไปต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสในการสร้ างรายได้ เพิ่มขึ ้น
 บริษัท สหการวิศวกร จากัด
บริ ษัท สหการวิศวกร จากัด (“สหการวิศวกร”) เดิมชื่อ บริ ษัท สหวิศวกรรม ยูไนเต็ดเอ็นจิเนียริ่ งส์ จากัด
ก่อตัง้ ในปี 2497 ด้ วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง คาประกอบ เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้ าง กิจการของสหการวิศวกร เติบโตอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ ในปี 2540 สหการวิศวกรเริ่ มประสบปั ญหาทาง
การเงิน จนปี 2543 ได้ เข้ าสูแ่ ผนฟื น้ ฟูกิจการและประสบความสาเร็ จสามารถดาเนินการตามแผนฟื น้ ฟูกิจการ ใน
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เดือนมีนาคม 2547 ศาลล้ มละลายกลางได้ มีคาสัง่ ยกเลิกการฟื น้ ฟูกิจการของสหการวิศวกร ต่อมาในเดือน
เมษายน 2550 ผู้ถื อหุ้นเดิมของสหการวิศวกรได้ ทารายการแลกหุ้นกับบริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรั คชั่น จากัด
(มหาชน) ทาให้ สหการวิศวกรเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทตังแต่
้ ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็ นต้ นมา
สหการวิศวกรเป็ นผู้รับเหมาก่อสร้ างที่ได้ ขึน้ ทะเบียนและได้ รับการจัดลาดับชัน้ เป็ นผู้รับเหมางาน
ก่อสร้ างชัน้ 1 จากหน่วยงานราชการหลายแห่ง อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง กรมทรัพยากรน ้า
และการท่าเรื อแห่งประเทศไทย และล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2561 ได้ รับการคัดเลือกจากกรมทางหลวงในการ
ปรับระดับจากผู้รับเหมางานก่อสร้ างชัน้ 1 เป็ นผู้รับเหมางานก่อสร้ างชัน้ พิเศษ ซึ่งไม่มีข้อจากัดเงื่อนไขมูลค่า
โครงการในการเข้ าประมูลงาน และสามารถประมูลงานได้ ทกุ ประเภทจากกรมทางหลวง
ตังแต่
้ ปี 2552 สหการวิศวกร ได้ รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ต่อมาปี
2561 ได้ ปรับปรุงเวอร์ ชนั่ เป็ น ISO 9001:2015 ซึง่ เป็ นการรับรองถึงมาตรฐานในการทางานที่เทียบเท่าระบบสากล
สหการวิศวกรมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการให้ บริ การงานก่อสร้ างด้ านงานโยธา ผลงาน
ส่วนใหญ่เป็ นการก่อสร้ างงานสาธารณูปโภค อาทิเช่น ถนน สะพาน และงานก่อสร้ างอาคาร เป็ นต้ น กลุม่ ลูกค้ าใน
งานลักษณะนี ้ส่วนใหญ่จะเป็ นหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ และนอกจากงานรับเหมาก่อสร้ างงานโยธาแล้ ว
สหการวิศวกรยังได้ ขยายธุรกิจเข้ าสู่การรับเหมาก่อสร้ างโรงงานในธุรกิ จพลังงานและปิ โตรเคมี และงานติดตัง้
เครื่ องจักร ผลงานที่ผา่ นมาอาทิเช่น
- ปี 2554 รับงานก่อสร้ างโรงงานผลิตเอธานอลจากมันสาปะหลังชจากบริ ษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จากัด
มูลค่างาน 2,134 ล้ านบาท
- ปี 2558 รับงานจัดหา ติดตัง้ ทดสอบระบบเครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้ น
พอง (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มูลค่างาน 834.14 ล้ านบาท
- ปี 2561 รับงานโครงการออกแบบและก่อสร้ าง ศูนย์กระจายสินค้ าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จากบริ ษัท ปตท.
น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน) มูลค่างาน 600 ล้ านบาท
ปั จจุบนั บริ ษัท สหการวิศวกร จากัด มีทนุ จดทะเบียน และทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว 500 ล้ านบาท
 บริษัท ทีอาร์ ซี ยูทิลิตี ้ จากัด
ในปี 2560 บริ ษัทได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อยชื่อ บริ ษัท ทีอาร์ ซี ยูทิลิตี ้ จากัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
เพื่อประกอบธุรกิ จลงทุนในโครงการที่เกี่ ยวข้ องกับสาธารณูปโภคพื น้ ฐาน และมีการลงทุนโครงการแรกคือ
โครงการสัมปทานประปา จากองค์การบริ หารส่วนตาบลตาสิทธิ์ ลักษณะโครงการเป็ นการก่อสร้ างโรงผลิต
น ้าประปา และบริ หารจัดการขายน ้าประปาให้ กบั อุตสาหกรรมและชุมชนในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลตาสิทธิ์
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เริ่ มประกอบการในเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561
 บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จากัด
ในปี 2560 บริ ษัท สหการวิศวกร จากัด ร่ วมกับ Huayuan Innovative Development (Hong Kong)
Company Limited พันธมิตรจากประเทศจีน ได้ จัดตังบริ
้ ษัทย่อยชื่อ บริ ษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จากัด ทุนจด
ทะเบียน 40 ล้ านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างวางท่อร้ อยสายไฟฟ้ าใต้ ดิน งานดันท่อลอด และงานขุด
เจาะอุโมงค์ โดยปั จจุบนั เอสเอช ครอสซิ่งส์รับงานก่อสร้ างต่อจากสหการวิศวกร
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 บริษัทย่ อยที่สาธารณรัฐสุลต่ านโอมาน
- TRC Middle East LLC จัดตังในปี
้
2552 เป็ นบริ ษัทที่จัดตัง้ เฉพาะกิจ เพื่อรับงานก่อสร้ างโครงการ
Construction of Flow Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC ลักษณะงานเป็ นการ
รับเหมาก่อสร้ างท่อย่อยเพื่อขนส่งน ้ามันดิบ โดยระยะเวลาตามสัญญาเริ่ มแรกคือ 3 ปี (พฤษภาคม 2552 เมษายน 2555) และจากการทางานที่เป็ นที่พอใจของลูกค้ า ในปี 2555 บริ ษัทได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญา สาหรับ
งานเพิ่มเติมอีก 2 ปี โครงการดังกล่าวก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและได้ สง่ มอบงานให้ ลกู ค้ าเรี ยบร้ อยแล้ วตังแต่
้ ปี 2557
- TRC Engineering LLC จัดตังในปี
้
2554 เพื่อประกอบธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้ างที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจพลังงาน
โดยในปี 2554 ได้ รับงานวางท่อน ้ามันดิบจาก PTTEP (Oman) Co., Ltd. ระยะเวลางานสิ ้นสุดปี 2555
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ได้ พิจารณาอนุมตั ิให้ ปิดบริ ษัท
TRC Middle East LLC และบริ ษัท TRC Engineering LLC เนื่องจากโครงการที่ได้ รับจาก Petrogas Rima LLC
ของ TRC Middle East LLC ได้ ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและได้ สง่ มอบงานต่อลูกค้ าแล้ ว และตังแต่
้ ปี 2558 บริ ษัททัง้
สองไม่ได้ ดาเนินโครงการใด ๆ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างดาเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ และชาระบัญชีคาดว่าจะเสร็ จ
สิ ้นภายในปี 2562
3. การตลาดและการแข่ งขัน
3.1 การตลาด
เศรษฐกิจไทยรวมทังปี
้ 2561 ขยายตัวร้ อยละ 4.1 เร่งขึ ้นจากการขยายตัวร้ อยละ 4.0 ในปี 2560 และเป็ นการ
ขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยในด้ านการใช้ จ่าย การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้ อยละ 3.9 เร่ งขึ ้นจากการ
ขยายตัวร้ อยละ 2.9 ส่วนการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้ อยละ 3.3 ปรับตัวดีขึ ้นกว่าปี 2560 (ที่มา: ข่าวสภาพัฒน์ 18
ก.พ. 2562 สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)ภาพรวมของตลาดธุรกิจก่อสร้ างในประเทศมีการ
ขยายตัวในระดับดี จึงเป็ นโอกาสของกลุม่ บริ ษัทที่ม่งุ เน้ นรับงานจากทางภาครัฐมากขึ ้นโดยเฉพาะงานก่อสร้ าง
งานโยธาและรวมถึงงานก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภค ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสดั ส่วนรายได้ จากการ
ให้ บริ การก่อสร้ างจากงานก่อสร้ างระบบท่อ งานก่อสร้ างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี และงาน
ก่อสร้ างด้ านโยธา คิดเป็ นร้ อยละ45, 18 และ37 ตามลาดับ หากเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจดทะเบียนในหมวด
บริ การรับเหมาก่อสร้ างทังหมด
้
20 บริ ษัท บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการให้ บริ การก่อสร้ าง 2,256 ล้ าน
บาท อยูใ่ นลาดับที่ 13 ในขณะที่ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยอยูท่ ี่อนั ดับ 12
1) กลยุทธ์ ทางการแข่ งขัน
กลุม่ บริ ษัทมีการบริ หารต้ นทุนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้ วยนโยบายส่งเสริ มและพัฒนา
ทีมงานให้ มีความหลายหลายสามารถควบคุมบริ หารโครงการในแต่ละประเภทงาน การนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ เพื่อประหยัดเวลา ลดต้ นทุนของการดาเนินงาน พัฒนาความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน
ความคิดและถ่ายทอดประสบการณ์กบั พันธมิตรทางธุรกิจทังในและต่
้
างประเทศที่มีความเชี่ยวในงานนัน้ ๆ
เพื่อก่อให้ เกิดความร่ วมมือและความสาเร็ จของงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาระบบ
ของการจัดซื ้อจัดจ้ างอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริ หารงานจัดซื ้อจัดจ้ าง โดยบริ ษัทได้ นา
ระบบ ERP มาใช้ บริ หารการจัดซื ้อจัดจ้ าง รวมถึงการบริ หารจัดการพัสดุตงแต่
ั ้ ปี 2552 นอกจากนี ้ ในปี

หน้ า 20

บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
2561 ทางบริ ษัท ได้ ก่ อสร้ าง Fabrication shop ที่อ าเภอนิ คมพัฒนา จัง หวัด ระยอง เพื่อ เพิ่ มขี ด
ความสามารถในด้ านบริ การงานก่อสร้ างและบริ หารต้ นทุนการก่อสร้ างอีกทางหนึง่ ด้ วย
2) กลยุทธ์ ทางการตลาด
 ด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การ
สาหรั บงานรั บเหมาก่อสร้ างงานวางระบบท่อ งานรับเหมาก่อสร้ างโรงงานในอุตสาหกรรม
พลังงานและปิ โตรเคมีนนั ้ กลุ่มลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นภาคเอกชน ซึ่งมีการจัดจ้ างทังในลั
้ กษณะของการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และในลักษณะของการประกวดราคา ทางบริ ษัทจึงพัฒนารู ปแบบการ
ให้ บริ การก่อสร้ างแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครบครัน เริ่ มจากงาน
ออกแบบวิศวกรรม งานจัดหาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้ าง
ส่วนงานรับเหมาก่อสร้ างงานโยธากลุม่ ลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นภาครัฐ ซึ่งมีการจัดจ้ างในลักษณะ
ของการประกวดราคาเป็ นหลัก ส่วนใหญ่จะใช้ รูปแบบการให้ บริ การงานการจัดหาเครื่ องจักรและอุปกรณ์
และการก่อสร้ าง เท่านัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายที่จะตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าเป็ นหลัก และ
บริ หารสัญญาเพื่อการส่งมอบผลงานที่สมบูรณ์ ภายใต้ มาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 มาตรฐาน
ด้ านความปลอดภัย OHSHA18001:2007 และมาตรฐานสิ่งแวดล้ อม ISO14001:2015 ที่ทางบริ ษัท
ได้ รับการรับรองมาตังแต่
้ ปี 2560 ทัง้ 3 ระบบ
 ลักษณะลูกค้ าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ ากับบริ ษัท
กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทตามลักษณะผู้วา่ จ้ างงาน คือ กลุม่ ลูกค้ าภาครัฐ
ซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจ และกลุม่ ลูกค้ าภาคเอกชน ในปี 2561 กลุม่ ลูกค้ าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาทิ
เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรุ งเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค
การไฟฟ้ านครหลวง และบริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เป็ นต้ น ซึ่งลูกค้ ากลุม่ นี ้จะพิ จารณาการเข้ าร่ วม
เป็ นคูค่ ้ าด้ วยการกาหนดคุณสมบัติเพื่อให้ ผ้ รู ับเหมาที่ผ่านคุณสมบัติสามารถขึ ้นทะเบียนเป็ นคู่ค้า โดย
เกณฑ์คณ
ุ สมบัติพิจารณาจากผลงานและความสามารถในอดีต สาหรับกลุม่ ลูกค้ าภาคเอกชนนันมี
้ ทงั ้
การพิจารณาการเข้ าร่วมเป็ น คูค่ ้ าโดยการขึ ้นทะเบียนคู่ค้า และพิจารณาจากผลงานของแต่ละบริ ษัท
จากคาแนะนาที่มีการบอกต่อกันมา กลุ่มลูกค้ าหลักของบริ ษัท คือ บริ ษัทในกลุ่มบริ ษัท ปตท. จากัด
(มหาชน) กลุม่ บริ ษัท บางจาก คอร์ เปอร์ เรชัน่ จากัด (มหาชน) บริ ษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้า
ภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) เป็ นต้ น
 ช่องทางการจัดจาหน่าย
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างเป็ นงานที่ต้องติดต่อและเข้ าหาลูกค้ าโดยตรง สายงานการตลาดเป็ น
ผู้รับผิดชอบและดูแลในการพัฒนาความสัมพันธ์กบั กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และมุง่ ขยายโอกาสในการเข้ า
ร่วมประมูลโครงการต่าง ๆ และพัฒนาโครงการลงทุน บริ ษัทจึงกาหนดให้ มีการจัดทาแผนงานของฝ่ าย
การตลาดประจาปี รวมถึงการกาหนดกลยุทธ์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ สายงานการตลาดใช้ เป็ นเครื่ องมือในการ
บริ หารงาน โดยมีการติดตามข้ อมูลข่าวสารแผนการลงทุน หรื องานประมูลของลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ มี
การพัฒนาและปรั บปรุ งงานขึ ้นทะเบียนเป็ นคู่ค้ากับลู กค้ ากลุ่มเป้าหมายทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน
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อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัท สหการวิศวกร จากัดได้ ขึ ้นทะเบียนคู่ค้ากับลูกค้ ารวม
ทังสิ
้ ้น 26 ราย แบ่งเป็ นลูกค้ าภาครัฐ 11 ราย และภาคเอกชน 15 ราย
3.2 สภาวะการแข่ งขันอุตสาหกรรมการก่ อสร้ าง
ในปี 2560 - 2561 ธุรกิจก่อสร้ างงานวางระบบท่อมีการแนวโน้ มการแข่งขันสูงขึ ้น โดยเฉพาะงาน
ระบบท่อก๊ าซธรรมชาติ สาเหตุจากการปรับลดแผนการลงทุนในธุรกิจน ้ามันและธุรกิจท่อส่งก๊ าซธรรมชาติของ
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ผู้สารวจและผลิตก๊ าซธรรมชาติรายใหญ่ ประกอบกับการเข้ ามาของคู่แข่งขันจาก
ต่างประเทศอีก หลายราย กลุ่ม บริ ษัทจึงปรั บ ตัวโดยการหันมาพัฒนาธุรกิ จก่ อสร้ างอื่นๆ ทดแทน เช่น การ
ก่อสร้ างระบบคลังสินค้ าอัจฉริ ยะ การก่อสร้ างระบบท่อร้ อยสายไฟฟ้ าใต้ ดิน เป็ นต้ น เพื่อเพิ่มรายได้ ชดเชยให้ กบั
รายได้ ที่ลดลงจากงานก่อสร้ างระบบท่อ บริ ษัทคูแ่ ข่งขันในธุรกิจงานก่อสร้ างระบบท่อก๊ าซธรรมชาติ ได้ แก่ บริ ษัท
อิตาเลีย่ นไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จากัด (มหาชน) บริ ษัท แม็คคอนเนล ดูเวล คอนสตรัคเตอร์ ไทย จากัด บริ ษัท ควอลิ
เทค เอ็นจิ เนียริ่ ง แอนด์ คอนสครั คชั่น จากัด และคู่แข่งขันจากประเทศจี น คือ Sinopec International
Petroleum Service Corporation และ China Petroleum Pipeline Bureau เป็ นต้ น
ส่วนการแข่งขันของงานก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรม และ งานก่อสร้ างโยธานัน้ ปี 2561 มีอุปสงค์
ขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากการลงทุนเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ และแผนการลงทุนในโครงการขนาดกลางและย่อย
ภายใต้ งบประมาณประจาปี ส่งผลให้ เกิดการฟื น้ ตัวของการลงทุนก่อสร้ างภาคเอกชนตามมา สภาพการแข่งขัน
ในธุร กิ จ จึง ไม่สูง มากนัก แต่ก ระนัน้ ก็ ต าม ความสามารถในการท าก าไรจากงานก่ อสร้ างมี แนวโน้ ม ลดลง
เนื่องจากปั ญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานที่มีทกั ษะความชานาญ ประกอบกับราคาน ้ามัน
และราคาวัสดุก่อสร้ างที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้น กลุม่ บริ ษัทจึงปรับตัวด้ วยการใช้ นโยบายการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั
คู่ค้ า ต่าง ๆ ทัง้ ผู้จัด จ าหน่า ยวัสดุก่ อสร้ าง และผู้รั บ เหมาช่ วง บริ ษัท คู่แ ข่ง ในธุร กิ จ งานก่ อ สร้ างโรงงาน
อุตสาหกรรม และ งานก่อสร้ างโยธา ได้ แก่ บริ ษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ ง จากัด บริ ษัท อิตลั ไทย
วิศวกรรม จากัด บริ ษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด Saipem S.p.A. บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอน
สตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นต้ น
3.3 แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมการก่ อสร้ างและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
แนวโน้ มงานก่อสร้ างภาครัฐในปี 2562 คาดว่าจะกลับมาขยายตัวสูงในอัตราร้ อยละ 9 - 11 มีมลู ค่า
747-761 พันล้ านบาท และคาดว่าช่วงปี 2562 - 2563 จะขยายตัวต่อเนื่องในอัตราร้ อยละ 8-12 เนื่องจากจะมี
การลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ อีก 3 ปี ข้ างหน้ า นอกจากการลงทุนเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐแล้ วยังมี
แผนการลงทุนในโครงการขนาดกลางและย่อยภายใต้ งบประมาณประจาปี โดยส่วนใหญ่เป็ นโครงการขยายและ
ปรับปรุงโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ซึง่ ในปี งบประมาณ 2561 มีกรอบวงเงินลงทุน
144.8 พันล้ านบาท
งานก่อสร้ างภาคเอกชนคาดว่าจะฟื น้ ตัวตามภาวะเศรษฐกิจและผลของแรงเหนี่ยวนาจากการลงทุน
เมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ มูลค่าก่อสร้ างของภาคเอกชนมีแนวโน้ มเติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในอัตรา 3-5% มี
มูลค่า 542.0-552.5 พันล้ านบาท ในปี 2561 และคาดว่าในช่วงปี 2562-2563 จะขยายตัวต่อเนื่องในอัตรา
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ร้ อยละ 4-7 ต่อปี แรงหนุนส่วนหนึง่ มาจากการขยายการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะในพื ้นที่
ศักยภาพใหม่ เช่น EEC ซึง่ เป็ นไปตามแผนที่กาหนด จะช่วยหนุนความเชื่อมัน่ ในการลงทุนของผู้ประกอบการใน
ระยะ 3 ปี ข้ างหน้ าฟื น้ ตัวดีขึ ้นทังงานก่
้
อสร้ างที่อยู่อาศัย อาคารสานักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม โดยเห็น
สัญญาณบวกจากพื ้นที่อนุญาตก่อสร้ างที่อยู่อาศัย กลุม่ พาณิชยกรรม อาคารสานักงาน และโรงแรมที่ขยายตัว
ขึ ้น สาหรับการก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเติบโตในระยะ 3 ปี ข้ างหน้ า ส่วนหนึ่งพิจารณาจากสถิติ
การขอรับส่งเสริ มลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
4. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
 วัตถุดิบ
ในส่วนของวัตถุดิบ ในกรณีที่เป็ นวัสดุก่อสร้ างทัว่ ไป เช่น อิฐ ปูน เหล็ก ลวดเชื่อม เป็ นต้ น จะจัดซื ้อจาก
ภายในประเทศ โดยต้ องมีการตรวจสอบราคาและคุณภาพของสินค้ าจากหลายตัวแทนจาหน่าย รวมไปถึงการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริ ษัทผู้จาหน่ายเอง ซึ่งเป็ นขันตอนของระบบจั
้
ดซื ้อจัดจ้ างของบริ ษัทโดยมีการ
กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแทนจาหน่าย และภายหลังการคัดเลือกจะมีการติดตามผล เช่นตรวจสอบ
คุณภาพและความถูกต้ องของสินค้ า การยืนยันราคา ระยะเวลาการจัดส่ง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าคุณภาพของสินค้ า
และบริ การที่บริ ษัทได้ รับอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไข ข้ อตกลงที่เป็ นไปตามที่สงั่ ซื ้อ




เครื่องจักรและอุปกรณ์
ในส่วนของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ทางบริ ษัทมีนโยบายที่จะมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์เป็ นของตนเอง
บางส่วน เพื่อใช้ ในการดาเนิ นงานก่อสร้ างพืน้ ฐาน และสาหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์ อื่น ๆ ที่จาเป็ นต่องาน
ก่อสร้ าง ทางบริ ษัทจะทาการเช่าเพื่อนามาใช้ ในแต่ละโครงการตามความต้ องการ นอกจากนี ้ ทางสหการวิศวกร
ได้ มีเครื่ องจักรและอุปกรณ์สาหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขุด หรื อรถแทรกเตอร์ ซึง่ สามารถนามาใช้ งานร่ วม
ได้ ทาให้ บริ ษัทสามารถลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ลงไปได้
ผู้รับเหมาช่ วง
ในการจัดจ้ างผู้รับเหมาช่วงสาหรับงานบางส่วน บริ ษัทจะพิจารณาจากศักยภาพของผู้รับเหมาช่วงใน
แง่ของความน่าเชื่อถือทางการเงิน ผลงานที่ผ่านมาในอดีต ความพร้ อมของบุคลากร รวมถึงไปถึงเครื่ องมือและ
เครื่ องจักร ว่ามีความเหมาะสมต่อลักษณะงานหรื อไม่ โดยบริ ษัทจะมีนโยบายที่จะกาหนดรายละเอียดในการจัด
จ้ างช่วงให้ เหมือนหรื อใกล้ เคียงกับที่ บริ ษัททากับลูกค้ า (Back-to-back) เช่นในเรื่ องของการส่งมอบ การ
รับประกันคุณภาพงาน การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็ นต้ น

5. งานที่อยู่ระหว่ างก่ อสร้ างที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัท สหการวิศวกร จากัด มีงานที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างทีย่ งั ไม่ได้ สง่ มอบ ดังนี ้
จานวน
มูลค่างานที่เหลือ
โครงการ
(ล้ านบาท)
บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
8
1,245.55
บริ ษัท สหการวิศวกร จากัด
11
6,177.31
รวม
19
7,422.86
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บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
- บริษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
มูลค่ างาน
ของบริษัท
(ล้ านบาท)

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้ว่าจ้ าง

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

บริ ษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)

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

3,259.10

มูลค่ างานที่
%ของงาน
เหลือ
ปี ที่คาดว่ าจะ
ที่ยงั
โดยประมาณ
แล้ วเสร็จ
ไม่ ได้ ส่งมอบ
(ล้ านบาท)
113.74
3.49
2562

Project Contractor:
Sinopec
International
Petroleum Service
Corporation
3. RDCC Catalyst Cooler Project บริ ษัท ไออาร์ พีซี
Part 2 Back Pressure Steam จากัด (มหาชน)
Turbine and Utilities System
4. Revamp LPG Transfer Pump บริ ษัท ปตท. จากัด
to Domestic BRP
(มหาชน)

755.23

642.17

85.03

2563

492.00

77.29

15.71

2562

208.50

1.71

0.82

2562

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

บริ ษัท เอสซีจี
เคมิคอลล์ จากัด

80.04

3.04

3.80

2562

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

บริ ษัท เอสซีจี
เคมิคอลล์ จากัด

75.56

6.38

8.44

2562

7. โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ
ไปยังสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติ
ปตท. พี.เอ็น.ปิ โตรเลียม
8. โครงการออกแบบ จัดหาและ
ก่อสร้ างโรงงานผลิตกลีเซอรี น

บริ ษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)

14.85

11.46

77.19

2562

บริ ษัท บางจากไบ
โอฟูเอล จากัด

389.75

389.75

100.00

2563

5,275.02

1,245.55

รวมงานในมือทัง้ สิน้ 8 โครงการ
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บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
- บริษัท สหการวิศวกร จากัด
ชื่อโครงการ

มูลค่ างาน มูลค่ างานที่เหลือ %ของงาน
ของบริษัท โดยประมาณ ที่ยงั ไม่ ได้
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
ส่ งมอบ
1,257.08
1,228.67
97.74

ชื่อผู้ว่าจ้ าง

ปี ที่คาดว่ าจะ
แล้ วเสร็จ

1. โครงการก่อสร้ างสะพานข้ ามแยก
ณ ระนอง

กรุงเทพมหานคร
การไฟฟ้ านครหลวง

267.29

266.27

99.62

2564

2. โครงการออกแบบและก่อสร้ าง
ศูนย์กระจายสินค้ าผลิตภัณฑ์
หล่อลืน่
3. โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์

บริ ษัท ปตท.น ้ามัน
และการค้ าปลีก
จากัด (มหาชน)
กรมทางหลวงชนบท
การไฟฟ้ านครหลวง
การประปานครหลวง
กรุงเทพมหานคร
การไฟฟ้ านครหลวง
การประปานครหลวง
บริ ษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน)
สานักก่อสร้ างทางที่ 1
กรมทางหลวง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช

600.00

524.22

87.37

2563

445.16
361.85
42.71
367.29
418.79
208.50
9.53

253.03
361.85
15.59
224.05
131.54
73.86
5.83

56.84
100.00
36.51
61.00
31.41
35.43
61.20

2563
2563
2563
2562
2562
2562
2562

347.38

188.21

54.18

2562

98.11

4.48

4.57

2562

กรุงเทพมหานคร
การประปานครหลวง
8. โครงการยกระดับความปลอดภัย กรมทางหลวง
บริ เวณทางแยกขนาดใหญ่ ตอนลา แขวงทางหลวงภูเก็ต
แก่น-ทับละมุ

171.54
24.21
17.76

100.54
24.21
11.03

58.61
100.00
62.09

2562
2562
2562

9. ทางหลวงหมายเลข 3304 สาย
แยกทางหลวงหมายเลข 315
(ดอนสีนนท์) – บรรจบทางหลวง
หมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน
2
10. โครงการเปลีย่ นระบบสายไฟฟ้ า
อากาศเป็ นสายไฟฟ้ าใต้ ดิน

สานักก่อสร้ างทางที่ 2
กรมทางหลวง

558.88

558.48

99.93

2564

การไฟฟ้ านครหลวง

2,205.42

2,197.04

99.62

2565

4. โครงการปรับปรุงถนนประชา
ร่วมใจ - ถนนมิตรไมตรี

5. ทางหลวงหมายเลข 4 อ.ตะกัว่ ป่ า
-อาเภอท้ ายเหมือง จังหวัดพังงา
6. โครงการปรับปรุงเส้ นทางศึกษา
ธรรมชาติเข้ าที่ทาการอุทยาน
แห่งชาติขนอม - หมูเ่ กาะทะเลใต้
7. โครงการปรับปรุงถนนสามวา
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บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ

มูลค่ างาน มูลค่ างานที่เหลือ %ของงาน
ของบริษัท โดยประมาณ ที่ยงั ไม่ ได้
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
ส่ งมอบ

ชื่อผู้ว่าจ้ าง

ปี ที่คาดว่ าจะ
แล้ วเสร็จ

โครงการรัชดาภิเษก-อโศก
11. จ้ างปรับปรุงถนนหมายเลข 6 และ การประปานครหลวง
งานที่เกี่ยวข้ อง บริ เวณโรงานผลิต
น ้าบางเขน
รวมงานในมือทัง้ สิน้ 11 โครงการ

8.41

8.41

7,409.91

6,177.31

100.00

3. ปั จจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้ านการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงของผลประกอบการจากลักษณะดาเนินธุรกิจ และโอกาสการเติบโตของกลุ่มบริษัท
ในเดือนมิถนุ ายน 2561 คณะกรรมการบริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ผู้สารวจและผลิตก๊ าซธรรมชาติ
รายใหญ่ได้ ทบทวนแผนการลงทุนและปรับลดแผนการลงทุนในปี 2561 จาก 246,613 ล้ านบาทเป็ น 221,294
ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับลดการดาเนินการลงทุนในธุรกิจน ้ามันและธุรกิจท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ ส่งผล
ให้ กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การก่อสร้ างรับเหมาด้ านการวางระบบท่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้ จาก
งานวางท่อก๊ าซธรรมชาติลดลง (ในปี 2559 – 2561 มีรายได้ จากการวางระบบท่อร้ อยละ 49 45 และ 45 ของ
รายได้ จากการให้ บริ การก่อสร้ าง) โดยลักษณะการรับงานรับเหมาก่อสร้ างของกลุม่ บริ ษัทยังคงเป็ นรู ปแบบ
สัญญาเหมาจ่าย (Lump Sum Price) และ/หรื อเป็ นสัญญาที่มีการกาหนดราคาที่แน่นอนชัดเจน (Fixed Price
Contract) ซึง่ ทาให้ บริ ษัทต้ องรับความเสีย่ งในกรณีต้นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการโครงการอาจจะสูงเกิน
กว่าแผนงานหรื องบประมาณ นอกจากนี ้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทยังขึ ้นอยู่กบั ความต่อเนื่องของการได้ รับ
งานใหม่ ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ ความแน่นอนได้ เนื่องจากงานก่อสร้ างส่วนใหญ่ต้องผ่านการประมูลหรื อการ
ประกวดราคาเป็ นหลัก ในขณะที่คแู่ ข่งขันมีจานวนมากขึ ้น การแข่งขันด้ านราคาเป็ นไปอย่างรุนแรง อีกทังบาง
้
โครงการที่คาดว่าจะมีการเปิ ดประมูลก็ มีการประกาศเลื่อนระยะเวลาออกไปจากเหตุหลายประการ และ
สภาวการณ์ของตลาดที่เปลีย่ นแปลงไป บริ ษัทได้ บริ หารจัดการความเสีย่ งโดยการบริ หารต้ นทุนอย่างรอบคอบ
และมีประสิทธิภาพ โดยการฝึ กอบรมพนักงานให้ มีทกั ษะความสามารถให้ เพิ่มมากขึ ้น รวมถึงการมองหาธุรกิจ
ใหม่ ๆ ที่มีศกั ยภาพ อาทิเช่น ธุรกิจบริ หารจัดการคลังสินค้ าอัจฉริ ยะซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของระบบ Intralogistics
ซึง่ เป็ นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตสูงมาก จากการที่เทคโนโลยีด้านดิจิตอลเข้ ามาสูท่ กุ ธุรกิจและในสังคมทัว่
โลกอย่างกว้ างขวาง และรวดเร็ ว การทาธุรกิจด้ วยระบบ On-line ขยายตัวเป็ นอย่างมาก ส่งผลให้ พฤติกรรม
ของผู้บริ โภคเปลีย่ นแปลงไป ความต้ องการในการเก็บสินค้ าด้ วยระบบอัตโนมัติเพื่อลดความผิดพลาดของการ
จัดส่งสินค้ าให้ ถึงมือผู้บริ โภค/ลูกค้ าจึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญของความสาเร็ จในการประกอบธุรกิจ ดังนัน้ การ
บริ หารจัดการคลังสินค้ าอัจฉริ ยะจึงเป็ นนวัตกรรมใหม่ ที่มีศกั ยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลง และสร้ าง
ความได้ เปรี ยบเชิงการแข่งขัน
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2562

บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
1.2 ความเสี่ยงจากการประมูลงานที่มีการแข่ งขันด้ านราคาอย่ างรุ นแรง
ในปี 2561 ยังคงเป็ นปี ที่มีการแข่งขันในการเข้ าประมูลงานรับเหมาก่อสร้ างที่สงู มาก โดยธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้ างในประเทศเป็ นธุรกิจหนึ่งที่มีการแข่งขันด้ านราคาเป็ นหลัก ในเบื ้องต้ นจะมีการคัดเลือกผู้เข้ าร่ วมการ
ประมูลด้ วยการกาหนดคุณสมบัติตามที่เจ้ าของโครงการระบุไว้ หลังจากนันเจ้
้ าของโครงการจะพิจารณา
คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้ างจากผู้ที่เสนอราคาประมูลที่ต่าที่สดุ ทาให้ บริ ษัทต้ องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มมาก
ขึ ้นทังจากผู
้
้ รับเหมาในประเทศและต่างประเทศ โครงการขนาดใหญ่จะมีการเข้ ามาแข่งขันจากผู้ รับเหมาใน
ประเทศ และบริ ษัทต่างชาติที่มีแหล่งเงินทุนและศักยภาพในการดาเนินงานที่มากกว่า ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
โครงการใหม่ ๆ ทาให้ บริ ษัทอาจจะต้ องยอมเสนอราคาในอัตรากาไรขันต้
้ นที่ลดลงหรื อเสนอเงื่อนไขของการ
ทางานที่ดีขึ ้นแก่เจ้ าของโครงการ หากบริ ษัทไม่ได้ โครงการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องจะทาให้ สว่ นแบ่งทางการตลาด
ลดลง ส่งผลให้ ผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ดังนัน้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน บริ ษัทและ
บริ ษัท สหการวิศวกร จากัด ได้ แสวงหาความร่ วมมือกับพันธมิตรใหม่ ๆ ที่มีศกั ยภาพทังด้
้ านแหล่งเงินทุน
เทคโนโลยี เพื่ อให้ สามารถเข้ าแข่งขันประมูลงานต่าง ๆ ทัง้ โครงการลงทุน ขนาดใหญ่ ด้ านพลังงานและ
ปิ โตรเคมีของภาคเอกชนและโครงการพื ้นฐานด้ านสาธารณูปโภค ด้ านคมนาคมของภาครัฐ และการเข้ าก้ าวสู่
ธุรกิจนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้ มเติบโตและมีค่แู ข่งน้ อยราย เช่น ธุรกิจ AS/RS ดังที่กล่าวในข้ อ 1.1 โดย
กระบวนการภายในบริ ษัทยังคงมีนโยบายรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้ าทังภาครั
้
ฐและเอกชน เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการให้ บริ การในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ปรั บปรุ งมาตรฐานด้ านคุณภาพ ส่งมอบงาน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และมุง่ เน้ นการพัฒนาบุคลากรให้ มีทกั ษะ ความรู้ ความสามารถเพิ่มสูงขึ ้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการทางาน
1.3 ความเสี่ยงด้ านบุคลากรและการบริหารจัดการ
ธุรกิจหลักของบริ ษัทคือการรับเหมาก่อสร้ าง ซึ่งต้ องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง การสูญเสียหรื อการขาดแคลนบุคลากรเหล่านี ้ถือเป็ นอีกหนึง่ ความเสีย่ งหลักของบริ ษัท ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานและความสามารถในการแข่งขัน ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมางานรับเหมาก่อสร้ างท่อส่ง
ก๊ าซธรรมชาติมีแนวโน้ มลดลง มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ ้นจากคูแ่ ข่งขันรายใหม่ ๆ ประกอบกับงานรับเหมาก่อสร้ าง
มีความไม่แน่นอนจากจัง หวะในการได้ รับงานใหม่ และขึ ้นอยู่กบั การเปิ ดประมูลงานของลูกค้ าซึ่งเป็ นปั จจัย
ภายนอก จึงอาจเกิดช่วงเวลาที่ บริ ษัทประมูลงานไม่ได้ หรื อการเข้ าประมูลงานล่าช้ าไปจากแผนงาน ในปี
2561 ที่ผา่ นมา กลุม่ บริ ษัทได้ มองหาธุรกิจใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ทาให้ บริ ษัทต้ องมีการว่าจ้ างบุคลากร
ใหม่ และมุ่งพัฒ นาบุค ลากรให้ มี ทักษะและความเชี่ ย วชาญให้ เ หมาะสมกับธุรกิ จใหม่ รวมถึง การว่าจ้ า ง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อเข้ ามาช่วยผลักดันธุรกิจใหม่ ทาให้ บริ ษัทมีต้นทุนด้ านบุคลากรที่เพิ่มขึ ้น บริ ษัทมีการ
บริ หารจัดการความเสีย่ งด้ านบุคลากรทังพนั
้ กงานประจาและสัญญาจ้ างโดยการวางแผนงานด้ านบุคลากรที่มี
การพิจารณาถึงโครงการที่ดาเนินการอยูแ่ ละโครงการในอนาคตอย่างรอบคอบ มีการพิจารณาเพิ่ม /ลดสัดส่วน
การจ้ างผู้รับเหมาช่วงในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม
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1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐบาล ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายต่ าง ๆ
บริ ษัทดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างให้ กบั กลุม่ อุตสาหกรรมพลังงานและปิ โตรเคมี โดยความสามารถใน
การเติบโตของธุรกิจโดยรวมขึ ้นอยูก่ บั นโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของภาครัฐ เป็ นตัวผลักดันให้ เกิดการลงทุน
ของภาคเอกชน ตลอดจนแผนการพัฒนาประเทศ ได้ แก่ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการคมนาคมขนส่ง
การส่งเสริ ม ด้ า นธุร กิ จ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ และการใช้ จ่า ยของรั ฐบาลอาจจะ
เปลีย่ นแปลงไม่เป็ นไปตามการคาดการณ์ โครงการก่อสร้ างจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐมีความสัมพันธ์ กบั
การใช้ จ่ายด้ านงบประมาณของประเทศ ซึ่งขึ ้นอยู่กบั อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุน
รวมถึงสภาวะความมัน่ คงทางการเมือง บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงพยายามลดการพึ่งพิงรายได้
จากธุ รกิ จรั บเหมาก่ อสร้ างอย่างเดี ยว โดยการพัฒ นาการลงทุน ระยะยาวในโครงการใหม่ ๆ และพัฒ นา
ศักยภาพโดยการร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ ๆ อาทิเช่น การจัดตังบริ
้ ษัทย่อยในระหว่างปี 2560 2 แห่ง คือ บริ ษัท
ทีอาร์ ซี ยูทิลิตี ้ จากัด และบริ ษัท เอสเอชครอสซิ่ง จากัด เพื่อผลิตและจาหน่ายน ้าประปา และเพื่อรับงาน
รับเหมาก่อสร้ างประเภทท่อลอดสายไฟฟ้ าใต้ ดิน การร่ วมมือกับบริ ษัท ออโต้ โมชั่น เวิรค์ จากัดเพื่อการรับงาน
AS/RS เป็ นต้ น และได้ วางเป้าหมายระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562-2564) ในการพัฒนาโครงการระยะยาวใหม่ ๆ ให้
ได้ ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15
2. ความเสี่ยงด้ านการดาเนินงาน
2.1 ความเสี่ยงจากความล่ าช้ าในการทาสัญญาโครงการ Surface & Processing Plant and Facilities
โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface & Processing Plant and Facilities
เป็ นงานรับเหมาก่อสร้ างโครงการรับเหมาก่อสร้ างโรงงานแต่งแร่ โพแทช มูลค่างานรวมกว่า 34,000 ล้ านบาท ที่
บริ ษัทได้ รับ Letter of Award โครงการดังกล่าวจากบริ ษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จากัด (มหาชน) (APOT)
ตังแต่
้ วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 และในระหว่างปี 2559-2560 APOT ได้ ให้ งาน Early Works บางส่วนที่
สามารถทาได้ ลว่ งหน้ ากับบริ ษัท ในระหว่างการเจรจาหาแหล่งเงินทุน และสินเชื่อโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม ใน
ระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา มีสถานการณ์ความไม่แน่นอนหลายประการ ส่งผลให้ การพัฒนาโครงการ APOT ล่าช้ าไป
จากแผนงาน โดยกลางปี 2561 APOT ได้ มีหนังสือขอให้ บริ ษัทหยุดการก่อสร้ างโครงการเป็ นการชั่วคราว
จนกระทัง่ ณ สิ ้นปี 2561 APOT ก็ยงั ไม่สามารถได้ ข้อสรุ ปเรื่ องแหล่งเงินทุนและเงิ นกู้ที่จะใช้ ในการพัฒนา
ก่อสร้ างโครงการ ส่งผลให้ ไม่สามารถลงนามสัญญารับเหมาก่อสร้ างกับ บริ ษัทได้ บริ ษัทจึงได้ ตดั สินใจบันทึก
ค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินลงทุนที่กลุม่ บริ ษัทลงทุนในหุ้นสามัญ APOT ทังจ
้ านวน รวมทังบั
้ นทึกค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญของยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการก่อสร้ างที่บริ ษัทให้ บริ การกับ APOT
ทังหมด
้
อีกทังบั
้ นทึกค่าใช้ จ่าย/ภาระผูกพัน/ภาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนโครงการ ส่งผล
ให้ ผลประกอบการ ปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนอย่างมีนยั สาคัญถึง 2,041 ล้ านบาท แต่อย่างไร
ก็ตาม หากในอนาคต APOT สามารถหาแหล่งเงินทุน /เงินกู้ในการพัฒนาโครงการต่อ บริ ษัทก็มีโอกาสที่จะ
ได้ รับค่างวดงานที่ค้างชาระ และลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้ างโครงการ APOT และสามารถกลับรายการ
สารองเผื่อขาดทุนที่เกินความจาเป็ นและรับรู้กาไรในอนาคตเพื่อชดเชยขาดทุนจากสารองซึง่ ตังขึ
้ ้นในปี 2561
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2.2 ความเสี่ยงในการบริหารจัดการและความเสี่ยงจากความล่ าช้ าของโครงการ
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงในการบริ หารจัดการ จึงได้ มีการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานเพื่อ
ป้องกันความบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ โดยการนาระบบบริ หารคุณภาพ ISO9001: 2015 มาใช้ ในการรักษา
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานทังที
้ ่สานักงานใหญ่ และที่โครงการต่าง ๆ ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงการพัฒนาคุณภาพระบบ
การบริ หารอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ ได้ กาหนดแนวทางสาหรั บการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถ
ปลูกฝั งความมีจริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อองค์กร รวมถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในทุก ๆ ด้ านเพื่อเป็ นการลด
และป้องกันความเสียหายอันเกิดจากความเสีย่ งดังกล่าว
ความล่าช้ าของโครงการที่ทาให้ แผนการก่อสร้ างไม่เป็ นไปตามที่วางไว้ อาจเกิดจากกรณีตา่ ง ๆ อาทิเช่น
1. บริ ษัท หรื อผู้รับเหมาช่วงดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผนงาน/โครงการ
2. สถานการณ์เฉพาะที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างการดาเนินโครงการ และ/หรื อ สภาวะแวดล้ อมที่เปลีย่ นแปลงไป
3. ผู้วา่ จ้ าง/เจ้ าของโครงการมีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขระหว่างโครงการ
2.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัสดุก่อสร้ าง
วัสดุก่อสร้ างที่บริ ษัทนามาใช้ ในการดาเนินงานโครงการนัน้ มีทงวั
ั ้ สดุที่ต้องสัง่ ซื ้อภายในประเทศและ
ต่างประเทศ วัสดุบางรายการอาจใช้ เวลานานในการสัง่ ซื ้อและการจัดส่ง ทังนี
้ ้ บริ ษัทลดความเสีย่ งดังกล่าวโดย
การจัดกลุม่ ประเภทวัสดุที่ต้องใช้ ระยะเวลาในการสัง่ ซื ้อนาน (Long Lead Equipment) โดยได้ ทาสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ า เพื่อรองรั บโครงการของบริ ษัทที่ได้ มีการลงนามในสัญญาเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว อีกทัง้ เพื่อให้ มี
ระยะเวลาเพียงพอที่จะไม่เกิดความล่าช้ าจนส่งผลกระทบต่อการดาเนินโครงการ ทังนี
้ ้ ก่อนเข้ าประมูลงาน
โครงการก่อสร้ าง บริ ษัท จะศึกษาหาข้ อมูลเกี่ ย วกับวัสดุต่าง ๆ ที่ สาคัญโดยติด ต่อกับผู้ จัดหา/ผู้ขายวัสดุ
(Supplier) หรื อการทาบันทึกความร่วมมือเฉพาะรายกับผู้ขาย (Exclusive Supply) เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจใน
เบื ้องต้ นถึงความพร้ อมในการจัดหาวัสดุที่สาคัญได้ ตามปริ มาณที่เพียงพอและทันต่อเวลาที่ บริ ษัทต้ องการใช้
และมีการเจรจาต่อรองราคาวัสดุก่อสร้ างล่วงหน้ า เพื่อใช้ ในการวางแผนและรักษาระดับต้ นทุนให้ เหมาะสม
และสอดคล้ องกับราคาที่เสนอในการประมูล การประมาณการค่าใช้ จ่าย Contingency ไว้ ในประมาณการ
ต้ น ทุน ล่ว งหน้ า ตัง้ แต่ขัน้ ตอนการเสนอราคา เพื่ อ ลดความเสี่ ย งความผัน ผวนของราคา และ /หรื อ การ
เปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
3. ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.1 ความเสี่ยงจากการไม่ ได้ รับชาระ และ/หรือได้ รับค่ างวดงานล่ าช้ า
บริ ษัทมีรายได้ หลักจากการให้ บริ การงานก่อสร้ าง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ รับชาระเงินจากผู้ว่าจ้ าง
หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บหนี ้ได้ ตรงตามเวลาที่กาหนด เนื่องจากการเรี ยกเก็บเงิ นจะต้ องเป็ นไปตามค่างวดงานที่
กาหนดหรื อเป็ นไปตามความสาเร็ จของงานที่ระบุไว้ ในสัญญา ทังนี
้ ้ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน แต่เนื่องจากลูกค้ าของกลุม่ บริ ษัทส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่ มีชื่อเสียง
และฐานะทางการเงินมัน่ คง และ/หรื อเป็ นหน่วยงานราชการ จึงทาให้ เกิดความเสีย่ งจากการไม่ได้ รับเงินค่างวด
งานอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริ ษัทมีการพิจารณาการรับงานอย่างระมัดระวัง ใน
กรณีที่เป็ นลูกค้ าใหม่ บริ ษัทจะพิจารณาข้ อมูลด้ านต่าง ๆ รวมถึงศึกษาประวัติความเป็ นมาของธุรกิจ ผู้ บริ หาร
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ประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะข้ อมูลด้ านฐานทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ความน่าเชื่อถือและความมัง่ คงทาง
ธุรกิจของลูกค้ าอย่างละเอียด รอบคอบ และอาจจะมีการเจรจาต่อรองให้ ลกู ค้ าชาระเงิน ค่าก่อสร้ างล่วงหน้ า
ก่อนเริ่ มงาน ส่วนภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ความเสีย่ งที่เกิดจากการเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ มคี อ่ นข้ างน้ อย แต่อาจ
มีความเสีย่ งกรณีที่ไม่สามารถเก็บหนี ้ได้ ตรงตามเวลาที่กาหนด เนื่องจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมี
ขันตอนการพิ
้
จารณาและอนุมตั ิที่ย่งุ ยากและซับซ้ อนมากกว่าภาคเอกชน แต่อย่างไรตาม ในปี 2561 บริ ษัท
ไม่ได้ รับเงินค่างวดงานจากบริ ษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จากัด (มหาชน) ตามที่ได้ กล่าวในข้ อ 2.1 ซึ่งบริ ษัทได้
พิจารณาในการบันทึกค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น รายได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ และ
ลูกหนี ้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้ าง จานวนรวม 366 ล้ านบาท
3.2 ความเสี่ยงจากการไม่ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของหุ้นกู้
ตามข้ อกาหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ บริ ษัทจะต้ องดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1 ณ วันสิ ้นงวดปี บัญชีใน
ทุก ๆ ปี ตลอดอายุ และอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี ้ย (Interest Coverage Ratio : EBITDA/
Interest Expenses) ไม่น้อยกว่า 4 เท่า แต่อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลักจากการตังส
้ ารองทางบัญชีสาหรับการ
ลงทุนในหุ้น APOT และการรับงานโครงการ APOT ในงบการเงินปี 2561 ส่งผลให้ บริ ษัทไม่สามารถรักษา
เงื่อนไขอัตราส่วนทางการเงิน Interest Coverage Ratio ได้ ซึ่งบริ ษัทได้ แก้ ไขปั ญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้ เกิด
ผลกระทบทางลบต่อความน่าเชื่อถือ โอกาสการทางธุรกิจ และการระดมเงินทุนในอนาคตของบริ ษัท โดยใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริ ษัทได้ มีหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายในการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ 180 ล้ านบาทก่อนครบ
กาหนด (หุ้นกู้มีกาหนดชาระคืนในเดือนมีนาคม 2563) โดยกาหนดวันชาระคืนเงินกู้และดอกเบี ้ยเป็ นวันที่ 29
มีนาคม 2562
3.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ายได้ และต้ นทุ น โครงการบางส่ว นเป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ท าให้ การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศเมื่ อเทียบกับเงิ นบาทจะมี ผลต่อต้ นทุนหรื อผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษัท ซึ่งบริ ษั ทได้ บริ หารจัดการความเสี่ย งตัง้ แต่ก ารประเมิ นต้ นทุนก่ อ นเข้ า ประมูลงาน
โดยประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการซื ้อสินค้ า /วัสดุที่สงู กว่าอัตราแลกเปลี่ยนจริ งใน
ขณะนัน้ เพื่อสารองต้ นทุนเผื่อสาหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ ้นจริ งสาหรับโครงการขนาด
ใหญ่ที่จาเป็ นต้ องนาเข้ าวัสดุอปุ กรณ์จากต่างประเทศในมูลค่าสูง บริ ษัทมีการเจรจาต่อรองเจ้ าของโครงการ
กาหนดมูลค่าโครงการบางส่วนเป็ นเงินสกุลเดียวกัน จากนันบริ
้ ษัทจะบริ หารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศที่ได้ รับมาจากผู้วา่ จ้ างด้ วยวิธีการจับคู่รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เป็ นเงินตราต่างประเทศด้ วย
การนาฝากเงินที่ได้ รับจากผู้ว่าจ้ างที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศไว้ ในบัญชี FCD (Foreign Currency Deposit)
เมื่อโครงการมีภาระค่าใช้ จ่ายที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริ ษัทจะใช้ เงินจากบัญชี FCD จ่ายชาระภาระ
ดังกล่าว นอกจากนันบริ
้ ษัทยังทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า และการทาประกันความเสีย่ งของ
อัตราแลกเปลีย่ น (FX Link)
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3.4 ความเสี่ยงจากความไม่ เพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
การประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างนัน้ บริ ษัทมีความจาเป็ นที่จะต้ องมีเงินทุนหมุนเวียนค่อนข้ างสูง ใน
การจัดซื ้อวัสดุ อุปกรณ์ จ่ายค่าแรงงาน และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ โดยบริ ษัทจะได้ รับค่าจ้ างสาหรั บการให้ บริ การ
ก่อสร้ างภายหลังจากการส่งมอบงานในแต่ละงวดงาน หากผู้ว่าจ้ างมีปัญหาชาระเงินล่าช้ ากว่ากาหนด หรื อ
บริ ษัทมี การบริ หารเงิ นทุนหมุนเวี ยนไม่ดี จะส่งผลกระทบต่อการด าเนิ นงานของโครงการที่ อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ ประกอบกับแนวโน้ มธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทที่มีการรับงานจากภาครัฐเพิ่มมากขึ ้น ตามแนวนโยบาย
ด้ านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับโครงการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ ซึ่งกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ น
หน่วยงานราชการมักจะมีความล่าช้ าในการเบิกจ่ายค่างวดงาน เพื่อการลดความเสี่ยงด้ านเงินทุนหมุนเวียน
บริ ษัทมีนโยบายในการเจรจากับเจ้ าของโครงการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งเงื่ อนไขการชาระเงิ นที่รัดกุม การขอเงินรั บ
ล่วงหน้ าจากผู้วา่ จ้ าง และมีมาตรการวางแผนการบริ หารสภาพคล่องด้ วยการจัดทาประมาณการทางการเงินใน
แต่ละโครงการ เพื่อการวางแผนและบริ หารจัดการในแต่ละโครงการให้ ระยะเวลาที่ได้ รับชาระเงินค่างวดงานกับ
การจ่ายค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ใกล้ เคียงกัน บริ ษัทมีนโยบายในการขอสินเชื่อโครงการจากสถาบันการเงิน และยังได้
จัดหาเงินทุนหมุนเวียนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การขอสินเชื่อวงเงินถาวร/วงเงินทัว่ ไปจากสถาบันการเงิน การออก
หุ้น กู้ ในระหว่ า งปี 2559-2561 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การขยายตัว และนโยบายการลงทุน ของกลุ่ม บริ ษั ท
นอกจากนันแล้
้ ว ยังมีการจัดทาประมาณการกระแสเงินสดในภาพรวมเป็ นรายเดือน เพื่อการบริ หารจัดการ
เงินทุนหมุนเวียนอย่างเหมาะสม ภายใต้ หลักความระมัดระวัง เพื่อให้ เกิดสภาพคล่องที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ
การดาเนินธุรกิจ
3.5 ความเสี่ยงจากการสนับสนุนทางการเงินให้ กับบริษัทในกลุ่ม
เนื่องด้ วยความจาเป็ นในการดาเนินธุรกิจ บริ ษัทได้ ให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษัทย่อยด้ วยการ
ค ้าประกันวงเงินสินเชื่อ หรื อให้ บริ ษัทย่อยใช้ วงเงินสินเชื่อร่ วมกับ บริ ษัท ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในกรณีที่บริ ษัท
ย่อยมีผลประกอบการขาดทุนหรื อมีกาไรค่อนข้ างต่า อันเป็ นเหตุให้ การขาดสภาพคล่องทางการเงินจนทาให้ ไม่
สามารถชาระหนี ้กับสถาบันการเงิน ส่งผลให้ บริ ษัทต้ องรับผิดชอบในฐานะผู้ค ้าประกัน เพื่อลดความเสี่ยงอัน
อาจที่จะเกิดขึ ้น บริ ษัทจึงได้ กาหนดอานาจอนุมตั ิและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิที่ชดั เจนในการให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริ ษัทย่อย
4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถอื หลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ มากกว่ าร้ อยละ 25
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัท เคพีเค 1999 จากัด ถือหุ้นในบริ ษัทจานวน 1,743,941,131 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 28.30 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (บริ ษัท เคพีเค 1999 จากัด เป็ นบริ ษัทที่
ถือหุ้นโดยนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ร้ อยละ 50.50) จึงทาให้ ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมผู้ถือ
หุ้นไม่ถึงครึ่ งหนึ่งของหุ้นทังหมด
้
บริ ษัท เคพีเค 1999 จากัด อาจจะสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
เกือบทังหมดส
้
าหรับวาระที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับ
บริ ษัทกาหนดให้ ได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจจะไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เสนอได้
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ส่ วนที่ 3 โครงสร้ างการจัดการและข้ อมูลการถือหุ้น
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มีรายนามดังต่อไปนี ้
ลาดับ
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
จานวนหุ้น
1,766,385,830
1 กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์
นางไพจิตร รัตนานนท์
22,444,699
(1)
บริ ษัท เคพีเค 1999 จากัด
1,743,941,131
348,434,992
2 SMPR Holding Pte. Ltd. (2)
223,666,752
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
201,734,370
4 นายแสงชัย วสุนธรา
100,000,000
5 นายอานนท์ ชัย วีระประวัติ
85,124,999
6 นายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์
67,905,961
7 นายสมัย ลีส้ กุล
8 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
59,156,567
LIMITED, SINGAPORE BRANCH
44,070,899
9 NOMURA PB NOMINEES LTD.
41,787,257
10 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT
3,224,898,198
11 ผู้ถอื หุ้นอื่นๆ
6,163,165,825
รวม

ร้ อยละ
28.66%
0.36%
28.30%
5.65%
3.63%
3.27%
1.62%
1.38%
1.10%
0.96%
0.72%
0.68%
52.33%
100.00%

หมายเหตุ:
1. บริ ษัท เคพีเค 1999 จากัด เป็ นบริ ษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้ อยละ 50.50
2. Utimate Shareholder ของ SMPR Holding Pte. Ltd. คือ SP International Group Limited (ถือหุ้น SMPR
Holding Pte. Ltd. ร้ อยละ 100)
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คณะผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริ หาร 8 อันดับแรก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มีรายนามดังต่อไปนี ้
รายชื่อ
นางไพจิตร รัตนานนท์
รศ.พิเศษ เสตเสถียร
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
รศ.นพ.กาจร ตติยกวี
นายสมัย ลี ้สกุล
นายภาสิต ลี ้สกุล
นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์
นางสาวภาวิตา ลี ้สกุล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการ
บรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา /
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการบริ หาร / รักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ก ารตลาด / กรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและสรรหา /
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการบริ การ / กรรมการจัดการ
กรรมการ และผู้อานวยการสายงานบริ หารองค์กร

หน้ า 33

บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4 ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน
1. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2559

งบแสดงฐานะทางการเงิน

2560

2561

ไตรมาส1/2562

ลบ.

%

ลบ.

%

ลบ.

%

ลบ.

%

109.03

2.18

336.37

7.31

82.26

2.69

322.35

9.94

0.36

0.01

-

-

-

-

-

-

410.82

8.21

825.59

17.95

715.32

23.41

597.98

18.44

1,762.97

35.24

854.29

18.58

1,010.49

33.07

1,096.06

33.79

87.47

1.75

100.31

2.18

103.27

3.38

95.27

2.94

437.02

8.73

329.59

7.17

257.52

8.43

251.08

7.74

-

-

56.24

1.22

60.12

1.97

45.45

1.40

7.12

0.14

5.51

0.12

5.54

0.18

5.57

0.17

-

-

-

-

-

-

-

-

ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย

28.63

0.57

55.31

1.20

69.25

2.27

84.75

2.61

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

30.19

0.60

35.91

0.78

38.37

1.26

32.56

1.00

2,873.62

57.44

2,599.12

56.52

2,342.15

76.65

2,531.06

78.03

16.30

0.33

16.33

0.36

16.36

0.54

16.36

0.50

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

1,328.33

26.55

1,259.00

27.38

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า

2.38

0.05

7.36

0.16

24.62

0.81

25.70

0.79

726.61

14.52

684.74

14.89

640.96

20.98

637.77

19.66

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

14.51

0.29

12.85

0.28

12.97

0.42

12.46

0.38

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

33.65

0.67

12.40

0.27

13.00

0.43

14.43

0.44

7.76

0.16

6.58

0.14

5.71

0.19

5.78

0.18

2,129.54

42.56

1,999.26

43.48

713.63

23.35

712.50

21.97

5,003.16

100.00

4,598.38

100.00

3,055.78 100.00

3,243.56

100.00

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
รายได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
ลูกหนี ้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้ าง
เงินจ่ายล่วงหน้ าแก่ผ้ รู ับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้ าง
งานระหว่างก่อสร้ าง
สินค้ าคงเหลือ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

หน้ า 34

บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2559

งบแสดงฐานะทางการเงิน

2560

2561

ลบ.

%

ลบ.

%

ลบ.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
้

104.25

2.08

70.36

1.53

581.80

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

441.45

8.82

451.03

9.81

ต้ นทุนงานที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ

923.47

18.46

414.27

-

-

เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้ าง

51.23

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าตามสัญญาก่อสร้ าง

ไตรมาส1/2562
%

ลบ.

%

19.04

717.93

22.13

744.13

24.35

651.53

20.09

9.01

349.49

11.44

414.82

12.79

-

-

6.00

0.20

-

-

1.02

48.78

1.06

45.46

1.49

65.36

2.02

345.74

6.91

371.28

8.07

294.02

9.62

540.05

16.65

เงินกู้ยืมระยะสัน้

-

-

30.00

0.65

-

-

-

-

เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

ประมาณการหนี ้สินจากโครงการก่อสร้ าง

23.01

0.46

19.65

0.43

24.53

0.80

26.02

0.80

100.00

2.00

300.00

6.52

179.75

5.88

30.00

0.92

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี

12.81

0.26

11.24

0.24

4.21

0.14

4.26

0.13

ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย

19.71

0.39

1.85

0.04

10.93

0.36

11.06

0.34

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

21.07

0.42

48.69

1.06

34.23

1.12

47.90

1.48

2,042.75

40.83

1,767.15

38.43

2,274.55

74.43

2,508.93

77.35

200.00

4.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

17.21

0.34

5.98

0.13

1.77

0.06

0.68

0.02

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

39.35

0.79

49.42

1.07

56.45

1.85

58.82

1.81

ประมาณการหนี ้สินจากคดีความ

20.00

0.40

20.00

0.43

20.00

0.65

20.00

0.62

276.56

5.53

75.40

1.64

78.22

2.56

79.50

2.45

2,319.30

46.36

1,842.55

40.07

2,352.77

76.99

2,588.44

79.80

หนีส้ ินหมุนเวียน

รายได้ คา่ ก่อสร้ างรับล่วงหน้ า

หุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หุ้นกู้-สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หน้ า 35

บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิน

2559

2560

2561
ลบ.

ไตรมาส1/2562
ลบ.
%

ลบ.

%

ลบ.

%

%

726.37

14.52

733.71

15.96

770.40

25.21

770.40

23.75

642.00

12.83

733.71

15.96

770.40

25.21

770.40

23.75

1,041.74

20.82

1,041.74

22.65

1,041.74

34.09

1,041.74

32.12

(2.96)

(0.06)

(2.96)

(0.06)

(2.96)

(0.10)

(2.96)

(0.09)

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ6,163,177,960หุ้นมูลค่าหุ้นละ0.125
บาท
(2559:หุ้นสามัญ5,810,987,543หุ้นมูลค่าหุ้นละ
0.125บาท)
(2560:หุ้นสามัญ5,869,698,010หุ้นมูลค่าหุ้นละ
0.125บาท)
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ6,163,165,825หุ้นมูลค่าหุ้นละ0.125
บาท
(2559:หุ้นสามัญ5,135,985,760หุ้นมูลค่าหุ้นละ
0.125บาท)
(2560:หุ้นสามัญ5,869,693,296หุ้นมูลค่าหุ้นละ
0.125บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนต่ากว่าทุนอื่น
กาไร(ขาดทุน)สะสม

-

-

-

-

จัดสรรแล้ ว-สารองตามกฎหมาย

-

-

-

-

บริ ษัท
บริ ษัทย่อย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

72.64

1.45

73.37

1.60

73.37

2.40

73.37

2.26

4.11

0.08

4.11

0.09

4.11

0.13

4.11

0.13

941.49

18.82

920.12

20.01

(1,168.87)

(38.25)

(1,216.69)

(37.51)

13.54

0.27

13.40

0.29

14.53

0.48

14.18

0.44

2,712.56

54.22

2,783.49

60.53

732.31

23.96

684.15

21.09

(28.71)

(0.57)

(27.67)

(0.60)

(29.29)

(0.96)

(29.03)

(0.89)

2,683.85

53.64

2,755.82

59.93

703.02

23.01

655.12

20.20

5,003.16

100.00

4,598.38

100.00

3,055.78

100.00

3,243.56

100.00

หน้ า 36

บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

หน่ วย : ล้ านบาท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2559
ลบ.

รายได้
รายได้ จากการให้ บริ การก่อสร้ าง

งบการเงินรวม
2561
ลบ.
%

2560
%

ลบ.

%

ไตรมาส1/2561
ลบ.
%

ไตรมาส1/2562
ลบ.
%

3,697.30

98.94

2,370.13

97.30

2,256.65

97.92

464.73

98.57

789.53

98.48

-

-

-

-

5.73

0.25

-

-

-

-

ดอกเบี ้ยรับ

3.20

0.09

1.34

0.06

0.84

0.04

0.46

0.10

0.01

0.00

รายได้ อื่น

36.39

0.97

64.35

2.64

41.31

1.79

6.06

1.29

9.32

1.16

3,736.90

100.00

2,435.83

100.00

2,304.52

100.00

471.46

100.00

801.73

100.00

2,946.65

78.85

1,859.72

76.35

2,344.76

101.75

347.87

73.79

755.05

94.18

ต้ นทุนขาย

-

-

-

-

6.33

0.27

-

-

ต้ นทุนจากการให้ บริ การอื่น

-

-

-

-

-

-

0.25

0.05

2.14

0.27

349.80

9.36

341.91

14.04

318.43

13.82

86.64

18.38

82.03

10.23

หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ
รายการ)

7.03

0.19

(0.13)

(0.01)

365.69

15.87

-

-

0.05

0.01

ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่ วม

-

-

-

-

1,212.73

52.62

-

-

-

-

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทร่ วม

-

-

35.00

1.44

-

-

-

-

-

-

3,303.48

88.40

2,236.50

91.82

4,247.94

184.33

434.76

92.22

839.27

104.68

11.60

199.33

8.18

(1,943.41)

(84.33)

36.70

7.78

(37.54)

(4.68)

(32.94)

(0.88)

(34.34)

(1.41)

(47.39)

(2.06)

(12.44)

(2.64)

-

-

-

-

(0.12)

(0.00)

1.96

0.09

(0.06)

(0.01)

1.08

0.13

400.48

10.72

164.87

6.77

(1,988.84)

(86.30)

24.20

5.13

(36.46)

(4.55)

ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน

(17.03)

(0.46)

(16.40)

(0.67)

(21.29)

(0.92)

(3.85)

(0.82)

(8.75)

(1.09)

กาไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงิน
ได้

383.44

10.26

148.48

6.10

(2,010.13)

(87.23)

20.35

4.32

(45.21)

(5.64)

ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้

(98.34)

(2.63)

(57.81)

(2.37)

(32.30)

(1.40)

(11.76)

(2.49)

(3.04)

(0.38)

กาไร(ขาดทุน)สาหรั บงวด

285.11

7.63

90.67

3.72

(2,042.43)

(88.63)

8.59

1.82

(48.25)

(6.02)

รายได้ จากการขาย

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนการให้ บริ การก่อสร้ าง

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนส่ วนแบ่ งกาไร
(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
และการร่ วมค้ า
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัท
ร่ วม
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน
การร่วมค้ า
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการ
เงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

433.42

-

การแบ่ งปั นกาไร(ขาดทุน)

-

-

-

-

-

ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

290.76

7.78

92.78

3.81

(2,040.57)

(88.55)

9.04

1.92

(47.82)

(5.96)

ส่วนที่เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุมของบริษัทย่อย

(5.65)

(0.15)

(2.11)

(0.09)

(1.86)

(0.08)

(0.45)

(0.09)

(0.43)

(0.05)

หน้ า 37

บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2559
ลบ.
285.11

%
3.72

งบการเงินรวม
2561
ลบ.
%
(2,042.43) (88.63)

ไตรมาส1/2561
ลบ.
%
8.59
1.82

ไตรมาส1/2562
ลบ.
%
(48.25) (6.02)

2560
%
7.63

ลบ.
90.67

กาไรต่ อหุ้น

-

-

-

-

-

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน

-

-

-

-

-

กาไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
กาไร(ขาดทุน)สาหรั บงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการ
แปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ

0.050
285.11

(0.12)

0.015
7.63

90.67

(0.331)
3.72

(2,042.43)

(88.63)

(0.002)

(0.00)

(0.008)

(0.00)

8.59

1.82

(48.25)

(6.02)

3.22

0.24

1.55

-

-

1.12

-

-

0.01

-

-

(0.12)

3.23

1.36

1.39

-

6.89

(1.73)

-

-

-

(1.38)

0.35

-

-

-

รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของ
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจาก
ภาษี เงินได้

5.51

(1.39)

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรั บงวด

5.39

1.84

1.36

1.39

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรั บงวด

290.49

92.51

(2,041.07)

10.14

(48.25)

การแบ่ งปั นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

296.01

91.48

(2,039.45)

9.08

(49.31)

(5.52)

1.04

(1.62)

1.06

1.06

290.49

92.51

(2,041.07)

10.14

(48.25)

ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นใน
บริ ษัทร่ วม
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทร่วม
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจากภาษี
เงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของ
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกระทบของภาษี เงินได้

ส่วนที่เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุมของบริษัทย่อย
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บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด

2559

2560

2561

ไตรมาส1/2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี

383.44

148.48

(2,010.13)

(45.21)

114.10

106.45

112.87

29.18

หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)

7.03

(0.13)

365.69

-

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น

17.26

6.04

3.15

0.94

(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์

(0.43)

0.11

(0.02)

(1.90)

0.92

4.78

1.61

0.04

ค่าเผื่อการด้ อยค่าอุปกรณ์

-

-

0.34

-

ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

-

-

1,212.73

-

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทร่วม

-

35.00

-

-

32.94

34.34

47.39

-

-

0.12

(1.96)

(1.08)

รายการปรับกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
ส่วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
ปรับปรุ งจากการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่เข้ าเงื่อนไข
ประมาณการหนี ้สินจากโครงการก่อสร้ าง(โอนกลับ)

0.51

-

(0.64)

-

4.98

1.18

37.10

-

13.49

8.66

10.31

3.14

-

-

0.83

0.25

ดอกเบี ้ยรับ

(3.20)

(1.34)

(0.84)

(0.01)

ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย

17.42

18.99

21.67

8.75

587.81

362.68

(199.25)

(5.91)

215.01

(416.59)

(275.33)

117.34

(756.02)

915.19

(156.88)

(85.57)

76.56

(12.84)

(10.82)

8.00

(368.55)

107.43

72.07

6.44

27.15

(56.24)

(3.88)

14.68

1.00

-

(0.03)

(0.03)

25.09

(5.72)

(2.46)

5.82

0.97

1.18

0.87

(0.07)

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ตัดจาหน่ายค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นกู้

กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรั พย์
และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรั พย์ ดาเนินงาน(เพิ่มขึน้ )ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
รายได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
ลูกหนี ้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้ าง
เงินจ่ายล่วงหน้ าแก่ผ้ รู ับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้ าง
งานระหว่างก่อสร้ าง
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด

2559

2560

2561

ไตรมาส1/2562

หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

(88.37)

(12.30)

285.62

(82.02)

ต้ นทุนงานที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ

(37.38)

(509.20)

(63.78)

65.34

-

-

6.00

(6.00)

เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้ าง

13.83

(2.45)

(3.33)

19.90

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าตามสัญญาก่อสร้ าง

24.75

25.54

(77.26)

246.04

ประมาณการหนี ้สินจากโครงการก่อสร้ าง

(9.78)

(4.54)

(33.22)

1.49

(31.04)

28.13

11.08

13.67

(1.21)

(0.31)

(3.28)

(0.77)

(320.17)

419.95

(453.87)

318.34

(83.19)

(80.74)

(52.02)

(19.83)

14.42

-

14.25

-

(388.94)

339.21

(491.65)

298.50

เงินลงทุนชัว่ คราว(เพิ่มขึ ้น)ลดลง

(0.36)

0.36

-

-

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกัน(เพิ่มขึ ้น)ลดลง

20.04

(0.03)

(0.03)

-

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น

-

-

-

-

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

รายได้ คา่ ก่อสร้ างรับล่วงหน้ า

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ายภาษี เงินได้
รับคืนภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนในบริษัทร่ วม

(906.05)

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่ วมค้ า

-

-

(5.10)

(15.30)

-

ดอกเบี ้ยรับ

4.67

1.38

0.84

0.01

เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

0.79

0.37

0.05

2.23

(150.28)

(54.92)

(63.44)

(36.30)

(6.94)

(2.04)

(1.91)

-

(1,038.13)

(59.99)

(79.79)

(34.05)

104.25

(33.90)

511.45

136.12

เงินกู้ยืมระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้น(ลดลง)

-

30.00

(30.00)

-

เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น

-

-

-

-

200.00

100.00

180.00

-

-

-

(1.08)

-

เงินสดจ่ายซื ้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารเพิ
้
ม่ ขึ ้น(ลดลง)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ายค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นกู้
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บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด

2559

ชาระคืนหุ้นกู้

2560
-

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

2561

(100.00)

ไตรมาส1/2562

(300.00)

18.48

(150.00)
-

จ่ายเงินปั นผล

(45.64)

(20.54)

(11.74)

-

ดอกเบี ้ยจ่าย

(16.87)

(19.07)

(20.40)

(9.80)

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง

(13.58)

(12.80)

(11.24)

(1.03)

ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ ้น

-

จากการจัดตังบริ
้ ษัทย่อย

-

0.00

-

-

246.64

(56.32)

316.99

(24.71)

0.02

4.44

0.33

0.35

(1,180.40)

227.34

(254.11)

240.09

1,289.43

109.03

336.37

82.26

109.03

336.37

82.26

322.35

ซื ้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ ชาระเงินเพิ่มขึ ้น(ลดลง)

(21.64)

9.61

5.86

6.51

โอนวัสดุก่อสร้ างเป็ นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง

6.20

1.61

-

ดอกเบี ้ยจ่ายส่วนที่บนั ทึกเป็ นต้ นทุนโครงการ

1.53

3.76

1.13

71.30

91.71

36.68

6.89

(1.73)

-

-

-

1.12

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้ วย

จ่ายหุ้นปั นผล
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษัทร่ วม
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บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

งบการเงิน

อัตราส่ วนทางการเงิน

2559

2560

2561

ไตรมาส1/2562

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.41

1.47

1.03

1.01

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

0.25

0.66

0.52

0.52

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

-0.19

0.18

-0.24

-0.18

121.27

54

36.8

22.43

ระยะเวลาในการจาหน่าย (ขาย) สินค้ า

3

7

10

17

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)

7.04

3.78

2.33

3.35

52

96

155

108

7.87

5.41

5.54

7.26

46

67

65

50

9

36

100

70

อัตรากาไรขันต้
้ นจากการให้ บริ การก่อสร้ าง (%)

20.30%

21.54%

-3.90%

4.37%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)

10.84%

7.11%

-18.00%

-5.91%

7.78%

3.81%

-88.55%

-5.96%

11.39%

3.41%

-117.99%

-122.64%

6.07%

1.93%

-53.32%

-54.16%

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

56.23%

27.91%

-291.17%

-304.40%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

78.05%
0.16

50.74%
0.15

60.22
1.09

68.03%
1.15

0.86

0.67

3.35

3.95

32.84
31.36%

16.28
47.52%

-87.79
-

-114.83
-

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี ้ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%) คานวณโดยใช้ กาไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ
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2. การเพิ่มทุนในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
2561

2560

2559

27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีมติอนุมตั ิเรื่ องต่างๆที่สาคัญดังนี ้
1. อนุมตั ิการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 293.5 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.125
บาทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลในอัตรา
หุ้นละ 0.00625 บาท
2. อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 733.7123 ล้ านบาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่จานวน 733.7117 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 5,869.7 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.125 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่าย บริ ษัทได้ จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 733.7 ล้ านบาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่จานวน 770.4 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 293.5 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ ตราไว้
หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 บริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่ม
ทุน กับ กระทรวงพาณิ ช ย์ เ ป็ นทุน จดทะเบี ย น 770.4 ล้ า นบาท จ านวน 6,163.2 ล้ า นหุ้น โดยมี ทุน
ออกจาหน่ายและชาระแล้ ว 733.7 ล้ านบาท จานวน 5,869.7 ล้ านหุ้น
28 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีมติอนุมตั ิเรื่ องต่างๆที่สาคัญดังนี ้
1. อนุมตั ิการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 733.7 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.125
บาทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลในอัตรา
หุ้นละ 0.0178571 บาท
2. อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 726.4 ล้ านบาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่จานวน 642.0 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 5,136.0 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.125 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่าย บริ ษัทได้ จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
3. อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 642.0 ล้ านบาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่จานวน 733.7 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 733.7 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 บริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่ม
ทุน กับ กระทรวงพาณิ ช ย์ เ ป็ นทุน จดทะเบี ย น 733.7 ล้ า นบาท จ านวน 5,869.7 ล้ า นหุ้น โดยมี ทุน
ออกจาหน่ายและชาระแล้ ว 642.0 ล้ านบาท จานวน 5,136.0 ล้ านหุ้น
27 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีมติอนุมตั ิเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ดังนี ้
1. อนุมตั ิการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทจานวนไม่เกิน 570.4 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.125 บาท
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล หรื อคิดเป็ นการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราหุ้นละ
0.015625 บาท
2. อนุมัติก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษัท จากทุน จดทะเบี ยนเดิม จ านวน 655.4 ล้ า นบาท เป็ นทุน จด
ทะเบียนใหม่จานวน 570.7 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 4,565.3 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
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ละ 0.125 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่ายและเป็ นส่วนที่เกินจากจานวนหุ้นสามัญที่ต้อง
สารองไว้ สาหรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทที่ออกให้ กบั กรรมการและ/หรื อพนักงาน
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ESOP-W2) บริ ษัทได้ จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากทุน จดทะเบียนเดิ มจานวน 570.7 ล้ านบาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่จานวน 726.4 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 1,245.6 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.125 บาท โดยจัดสรรดังนี ้
- เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลจานวนไม่เกิน 570.4 ล้ านหุ้น
- เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกให้ กบั บุคคลในวงจากัดที่ได้ จองซื ้อหุ้นกู้จานวน
ไม่เกิน 675.0 ล้ านหุ้น
- เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 จากเหตุการณ์การปรับสิทธิเพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปั นผลจานวนไม่เกิน 0.2 ล้ านหุ้น
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นทุนจดทะเบียน
726.4 ล้ านบาท จานวน 5,811.0 ล้ านหุ้น โดยมีทนุ ออกจาหน่ายและชาระแล้ ว 570.4 ล้ านบาท จานวน
4,563.5 ล้ านหุ้น
3. การจ่ ายปั นผลในระยะ 6 ปี ที่ผ่านมา
บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2557 - 2561 ดังนี ้
กาไรสุทธิ มูลค่ าที่ตราไว้
เงิน/หุ้นปั นผล
อัตรา (บาทต่ อหุ้น)
จานวนเงิน (ล้ านบาท)
ต่ อกาไรสุทธิ
ผลการ ของทีอาร์ ซี ที่ใช้ อ้างอิง
หลังหัก
ดาเนินงาน (ล้ านบาท) อัตราเงินปั นผล เงินปั นผล
หุ้นปั นผล
เงินปั นผล หุ้นปั นผล
(บาทต่ อหุ้น)
สารองตาม
กฎหมาย
ปี 2556
81.32
0.50
0.05
ไม่มี
40.82
52.85%
ปี 2557
255.67
0.125
0.003472
0.03125
11.54
103.82
45.63%
(4 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นใหม่)
250
ปี 2558
399.13
0.125
0.01
0.0156250
45.64
71.30
30.48%
(8 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นใหม่)
ปี 2559
357.93
0.125
0.004
0.0178571
20.54
91.71
30.01%
(7 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นใหม่)
ปี 2560
101.91
0.125
0.002
0.00625
11.74
293.48
47.86%
(20 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นใหม่)
ปี 2561
-2,328.69
0.125
งดจ่ายเงินปั นผลเนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน
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เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR)

subject:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) (TRC)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of TRC

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

TRC

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

28/06/2019

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)

02/07/2019

อัตราส่วน (ratio)
หุ้นสามัญเดิม (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)

9:5

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Baht per share)

0.125

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Subscription Period)

15/07/2019 - 22/07/2019

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้
สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ
้ ฯ
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
3. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
15/07/2019

