
 

Enclosure 3

/ Subscription Form No……………………………………… 

 One Subscription Form per one Shareholder Register No. Only

Subscription Form for New Issued Ordinary Shares of T Engineering Corporation Public Company Limited

1,011, ,815

1 0. 1

Offering for sale to existing shareholders of T Engineering Corporation Public Company Limited of 1,011,493,815 new ordinary shares (the "Shares")

with a par value of Baht 1 each, at the offering price of Baht 0.03 per share, at a ratio of 10 existing ordinary shares to 1 new ordinary share

 26 256 26 March 2020 27 March 2020 March 2020 March 2020 256 1 April 2020

 / Subscriber's Information. Please fill all the blanks in clear and legible manner.

" " / To Board of Directors of T Engineering Corporation Public Company Limited (the "Company")

I/We Mr.  / Mrs. / Miss Company

/ Registration No. Tel.

/ ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID No.

Address

Record Date) According to the Record Date on 5 March  2020 to 

compile the list of shareholders entitled to subscribe for new ordinary shares, I/we own ordinary share(s), and have rights to subscribe for

new ordinary share(s)

/

I/We wish to subscribe for the newly ordinary share(s) in the Company as follows: No. of shares subscription for (Shares) Total Payment Amount (Baht)

Subscription for full of the entitlement

Subscription for less than the entitlement
Choose o only one

Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)

Total Subscription

/ I/We enclose my/our payment by:

  “ ” -3-00030-  

Pay-in: Payable to "Globlex Securities Company Limited for Subscription" Account number 155-3-00030-1, Current Account, Siam Commercial Bank Public Company Limited, Thanon Witthayu Branch 

) / If  I/We am/are allotted the said Shares, I/we agree to have either of the following processed by the Company (Choose  only one):

Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" for the allotted Shares and assign for Participant name TSD number no. 

To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. ("TSD") for my/our securities a/c no. a/c name , maintained at said TSD member company.

" "

/ Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd." For the 

allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600. (Subscriber shall pay the fees as specified by TSD for later issuance of share certificate.)

/ Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder 

register. I/We agree to have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the closing date of the subscription period.

, , ,

/ If I/we have not been allotted the Shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to me/us by making a wire transfer to my/our bank account as the information 

below (The Oversubscription Subscribers must attach a copy of bank account passbook of SCB, BBL, KBANK or KTB with all documents.)

   SCB  BBL     KBANK     KTB,  Branch Account No.

/

I/We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment has not been honored within the subscription period. 

I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the notification of subscription rights for newly issued ordinary shares of T

Engineering Corporation Public Company Limited, including the amendment.

/ Subscriber

Please be aware of the risk involved in share investment. Please read the relevant information carefully before subscription.

Suitability Test for share subscription

1. / I/we already conducted the Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level.

2. / I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for.

Suitability

Suitability / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share. 

I will put my signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.

/ Subscriber

 

Evidence of receipt of Subscription Form for New Ordinary Shares of T Engineering Corporation Public Company Limited (the "Company") (Subscriber shall also fill in this section.)

/ Subscription Date / Subscription Form No.

Underwriter received payment from / for subscription of 

/ new ordinary shares in the Company, 0. / at Baht per share, / totaling of Baht made payable by

/ Date  / Bank  / Branch  

/ If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :

/

Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" Participant number Securities trading account number

Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd." and deposit those shares 

under issuer account for my name, account number 600

Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date

10400 -9000

Remark: If subscriber wishes to amend his/her address given previously, please directly notify the change to the registrar at:  Securities Operation Service, 

Thailand Securities Depository Co., Ltd. No. 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand



 

 

BROKER 

Participant No. 

 

Company Name 

 

Participant No. 

 

Company Name 

002    

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030      ( ) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003     ( )  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032   ( )  

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004    ( )  

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034  ( )  ( ) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005    ( ) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038  

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006    ( )  

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048    ( ) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007  - ( )  

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008     ( ) 

ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

051  

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010    ( )  

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

052  -   

GMO-Z com SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

011    ( ) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

200   ( )  ( ) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

013   ( )  ( ) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

211   ( )  

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014     ( ) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

213  

ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015   (  

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221  

MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

016   ( ) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

224   ( ) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

019   

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

225     ( )  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022   

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

229   ( )  

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 

 

  

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

230    

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

026   ( )  ( ) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

244   ( )  

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027    ( )  ( ) 

RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247    ( )  

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029   ( ) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

248     

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

  924     ( ) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 

236  

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243    ( ) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242  

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245  

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257  

SCB-Julius Baer Securities Co.,Ltd. 

  

 

CUSTODIAN 

301 CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

328  

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

302  

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

329   

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

303 -  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  

334  

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

304  

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. 

336   

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305  

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308   ( ) –  

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339  

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

518  

LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340    ( ) 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

312  

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343  

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

316  

ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

345   

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

330  

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BOND 

425  

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

/Notes:  

-   / The subscriber please attach the subscription certificate of the right to subscribe for new ordinary shares with this 

subscription form for new ordinary shares. 

-     / The subscriber shall pay only one  wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement. 

-   / If the share subscription amount stated in 

this subscription form for new ordinary shares does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. In this regard, the said payment shall not exceed the value of 

the subscription amount that the subscriber is entitled to be allocated. 

- Bill Payment Pay-In Slip) /  / The subscriber must attach the Bill Payment Pay-In Slip or pay-in slip 

showing full payment for subscription of new ordinary shares. 
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เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XR) 

บริษัท ท ีเอน็จิเนียรร์ิ่ง คอรเ์ปอร์เรช่ัน จ ากดั (มหาชน) (T)   

Notification of the subscription for Right offering (XR) of T 

 บริษัท ที เอน็จิเนยีร์ร่ิง คอร์เปอร์เรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
 T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

  T 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     04/03/2020 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    06/03/2020 

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

  10:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    0.03   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     26/03/2020 - 01/04/2020 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 

(Certified true copy of the identification card or passport) 
 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          26/03/2020  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพให้แนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

 



 

 

   

 

  

หนังสือแจ้งการจัดสรร และเอกสารการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 

ของ 

บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

วันที่จองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

(Right Offering) 

ระหว่างวันท่ี 26-27, 30-31 มีนาคม 2563 และ 1 เมษายน 2563 



 

 

 

 

ที่ IR.011/2563  
 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 
 

เรื่อง  แจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   

1. หนังสือแจง้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ที เอ็นจิเนียร์ริง่ คอร์เปอร์เรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
2. ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบรษิัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัท ที เอ็นจเินียร์ริง่ คอร์เปอร์เรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
4. ใบน าฝากช าระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) 
5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผูท้ี่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบรษิัทผู้ออกหลักทรัพย์ 

(Issuer Account) เท่านัน้ 
6. หนังสือมอบอ านาจส าหรับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
7. แผนที่สถานที่รบัจองซ้ือ และรับช าระเงินค่าจองซื้อหุน้ 

 

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ ์2563 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 2,711,493,815 บาท 
(ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ าหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้น าออกจ าหน่าย) จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 10,114,938,156 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 12,826,431,971 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 
2,711,493,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จ านวน 1,700,000,000 
หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด และจ านวน 1,011,493,815 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ที่ราคาหุ้นละ 0.03 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 
และให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) และเพื่อความคล่องตัวในการ
ด าเนินการ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากกรรมการ
ผู้จัดการ เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ (Record Date) ในวัน
พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 และบริษัทจะเปิดให้มีการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 26-27, 30-31 มีนาคม 2563 
และวันที่ 1 เมษายน 2563 รวม 5 วันท าการ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 ณ ที่ท าการของตัวแทนรับจองซ้ือ 

ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ ของการจัดสรรการจองซ้ือ ตลอดจนวิธีการจองซ้ือ และการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ปรากฏในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (ส่ิงที่ส่งมา
ด้วย 1)  

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซ่ึงมีจ านวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิ
การจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) ซ่ึงออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

             
                                        (นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล) 
                                              ประธานกรรมการ  
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุ 
 

1. ก าหนดการจองซื้อ และการช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
1.1 ระยะเวลาการจองซื้อ และรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ระหว่างวันที่ 26-27, 30-31 มีนาคม 2563 และวันที่ 1 เมษายน 2563 (รวม 5 วันท าการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.  

1.2 สถานที่รับจองซื้อ 

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อและยื่นเอกสารจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ที่ท าการของตัวแทนรับจองซ้ือ 

บริษทัหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด  
ฝ่ายปฏบิัติการหลักทรัพย์  
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซ่ันส์ เพลส ช้ัน 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330     
โทรศัพท์ (66) 0-2672-5999 ต่อ 2521 คุณนงนุช และ 2525 คุณชินโชติ โทรสาร (66) 0-2672-5929 
 

ผู้จองซ้ือต้องน าใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน เอกสารประกอบการจองซ้ือ พร้อมเอกสารการช าระเงินตามข้อ 4 มายื่น
ความจ านงขอจองซ้ือ และช าระเงิน ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(**งดรับเอกสารการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนทางไปรษณีย*์*) 
ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์
และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ด าเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่          
บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จ ากัด ซ่ึงเป็นตัวแทนการรับจองซ้ือ ณ สถานที่รับจองซ้ือตามที่แสดงข้างต้น 

 

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
2.1 กรณีผู้ถือหุ้นจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซ้ือหุ้น

สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจ านวนที่จองซ้ือ 
2.2 กรณีผู้ถือหุ้นจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซ้ือเกินสิทธินั้นจะต้องแสดงความ

จ านงในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกับการจองซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามสิทธ ิ
โดยกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซ้ือตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซ้ือเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่จองซ้ือเกินสิทธิตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก)  กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจ านวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน   
บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่แสดงความจ านงในการจอง
ซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและช าระค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนที่แสดง
ความจ านงขอจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตน  
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(ข)  กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจ านวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน  
(1) ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของ  
ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการ
ค านวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)  

ตามสูตรการค านวณ ดังนี้ 

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ x สัดส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิแต่ละราย 

 

ทั้งนี้ จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซ้ือ
และช าระค่าจองซื้อแล้ว และ (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตาม (1) อยู่อีก ให้จัดสรร
ให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ  ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของ 
ผู้ที่จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแล้ว ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่คงเหลือให้แก่ผู้ที่จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามวิธีการใน (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ
จากการจัดสรร 

 

3. เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ("ผู้จองซื้อหุ้น") จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ดังต่อไปนี้ ณ สถานที่รับจองซ้ือ 

3.1 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  

เอกสารนี้ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ("ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์") ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษัท และด้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยได้ระบุจ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซ้ือ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ 

3.2 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ) ทีก่รอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน  

ผู้จองซ้ือหุ้นจะต้องระบจุ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุน้แต่ละรายต้องการจองซ้ือตามสิทธิ ตามที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจอง
ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) และต้องระบุจ านวนหุ้นที่ผู้จองซ้ือหุ้นต้องการจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ
ของตนอย่างชัดเจน ในใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซ้ือหุ้น และในกรณีที่ผู้จองซ้ือ
หุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน  1 
ฉบับเท่านั้น 
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3.3 เอกสารประกอบการแสดงตัวตน  

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัว
ประชาชนให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือส าเนาเอกสารทางการอื่นที่มีเลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซ้ือหุ้นเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัย
อยู่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

ส าหรับลายมือช่ือที่รับรองส าเนาถูกต้องนั้น ต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัททุกฉบับ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท าให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกับช่ือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ (Record Date) หรือในใบรับรอง
สิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แนบส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบส าคัญการ
สมรส ใบส าคัญการหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย 

ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซ้ือ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ 
ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท และหนังสือรับรองของบริษัท ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซ้ือ พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อม
แนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมด ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลงลายมือช่ือโดย
เจ้าหน้าที่โนตารีพับลิค (Notary Public) และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท า หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซ้ือ  
 

3.4 หลักฐานการช าระเงินค่าจองซื้อ 

หลักฐานการช าระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจ านวนที่จองซ้ือ โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามวิธีการช าระค่าจองซ้ือ
ที่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเลือกช าระ โดยพิจารณารายละเอียดและด าเนินการตามที่ระบุในข้อ 4  
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3.5 เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินสิทธิ 

กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุช่ือบัญชี หรือส าเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างใด
อย่างหนึ่ง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้บริษัทช าระคืนเงินค่า
หุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในใบจองซ้ือ  

ทั้งนี้ ช่ือบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือหุ้นเกินสิทธิ ที่ระบุไว้ในใบจองซ้ือ และบัญชีดังกล่าวต้อง
เป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารดังต่อไปนี้  

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

2) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

3) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

4) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

3.6 เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 
(Issuer Account) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 
ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ใน
นามผู้จองซ้ือ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์
ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) (กรณีเฉพาะนิติบุคคล)” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่
ตัวแทนการรับจองซ้ือด้วย เพื่อน าส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

3.7 เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอ านาจมากระท าการแทน ณ ที่ท าการของตัวแทนรับจองซื้อ 

กรุณาแนบหนังสือมอบอ านาจ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) ให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบอ านาจ ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 

4. วิธีการช าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

4.1 กรณีช าระด้วยการโอนเงินสด  เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ เข้าบัญชี ณ ที่ท าการของธนาคาร 
ผู้ที่ต้องการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถช าระเงินค่าจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการช าระเดียวเต็มจ านวน โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคาร ช่ือบัญชี “บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด เพื่อการจองซื้อ” เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 ประเภท
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาออลซีซ่ันส์ เพลส เท่านั้น  โดยต้องใช้ ใบน าฝากช าระเงิน
ค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือ เว็บไซต์ของบริษัท (www.t-pcl.com) และต้องระบุช่ือ 
นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบน าฝาก (Bill Payment)  ซ่ึงหากช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค 
ดร๊าฟท์ ต้องน าฝากล่วงหน้าก่อนวันปิดการจองซ้ืออย่างน้อย 2 วัน โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินจากส านักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันท าการเท่านั้น  (กรณีการช าระ ณ ที่ท าการ
ของธนาคาร ผู้จองซ้ือจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง) 
 

http://www/
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4.2 กรณีช าระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) 
ผู้ที่ต้องการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องช าระเงินครั้งเดียวเต็มจ านวน โดย
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) เช่น ATM , INTERNET หรือ APPILCATON 
โดยเลือกการช าระค่าสินค้าและบริการ ใส่รหัสบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จ ากัด คือ 1553000301 เลขที่อ้างอิง 1 คือ 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขที่อ้างอิง 2 คือ เลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง และใส่จ านวนเงิน ทั้งนี้ต้องพิมพ์ใบ
ยืนยันการช าระเงิน ( Pay-in Slip ) เพื่อแนบกับเอกสารการจองด้วย และต้องระบุช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ไว้ใน ใบยืนยันการช าระเงิน ( ซ่ึงวิธีการช าระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีค่าธรรมเนียม
ธนาคาร) 

หมายเหตุ     บริษัทไม่รับช าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ และเงินสด 
 

5. การสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซ้ือ หรือมิได้ใช้สิทธิจองซ้ือภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้ยื่นเอกสารประกอบการจอง
ซ้ือที่ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือจองซ้ือด้วยวิธีการอื่นที่มิได้ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฉบับนี้ หรือมิได้ช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือมิได้ปฏิบั ติตาม
วิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือและด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือได้ทัน
ตามก าหนดระยะเวลาจองซ้ือ หรือ บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ด้วยเหตุที่มิใช่ความผิดของ
บริษัท) บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว 

 

6. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจ านงจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และได้ช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเต็มจ านวน เพื่อช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน แต่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามที่ได้แสดงความจ านงไว้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเนื่องจากปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการจองซ้ือตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรฉบับนี้ บริษัทจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

กรณีผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากจ านวนหุ้นเหลือน้อยกว่า
จ านวนหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

บริษัทจะคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
เนื่องจากจ านวนหุ้นเหลือน้อยกว่าจ านวนหุ้นที่มีการจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ โดยบริษัทจะคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นในส่วนที่
ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ โดยช าระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้จองซ้ือหุ้นตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชี
กระแสรายวัน ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจองซ้ือ ตามข้อ 3.5
เกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซ้ือเกินสิทธิ 

ในกรณีที่ผู้จองซ้ือหุ้นไม่ได้ให้เอกสารตามข้อ 3.5 บริษัทจะคืนเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะผู้จองซ้ือหุ้น ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้ผู้จองซ้ือหุ้นตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนด
รายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้  โดยผู้จองซ้ือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ
เรียกเก็บต่างส านักหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 
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ทั้งนี้ บริษัทจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวโดยช าระเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซ้ือภายในเวลา 7 วัน 
นับจากวันปิดการจองซ้ือหุ้น ในกรณีที่ไม่มีบัญชีของธนาคารดังกล่าว บริษัทฯโดยตัวแทนรับจองซ้ือจะด าเนินการจ่าย
เป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือตามช่ือที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏใน
สมุดทะเบียนภายใน 10 วันท าการนับจากวันปิดการจองซ้ือหุ้น หากได้มีการช าระคืนค่าจองซ้ือหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับ
การจัดสรร เป็นเงินโอนเข้าบัญชีผู้จองซ้ือหุ้นตามรายละเอียดตามข้อ 3.5 หรือมีการส่งเช็คเงินค่าจองซ้ือหุ้นในส่วนที่
ไม่ได้รับการจัดสรร ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซ้ือหุ้นได้รับเงินค่าจองซ้ือหุ้นใน
ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยชอบ และผู้จองซ้ือหุ้นไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทอีก
ต่อไป  

6.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ  

บริษัทจะคืนค่าจองซ้ือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการ 
จองซ้ือ เป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้จองซ้ือหุ้นตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ 
บัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้เพื่อใช้
เป็นเอกสารในการจองซ้ือ ตามข้อ 3.5  เกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซ้ือเกินสิทธิ หรือคืนเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่าย
เฉพาะผู้จองซ้ือหุ้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซ้ือหุ้นตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยผู้จองซ้ือหุ้นจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านักหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)หากได้มีการช าระคืนค่าจองซ้ือหุ้นในส่วน
ที่ไม่ได้รับการจัดสรร เป็นเงินโอนเข้าบัญชีผู้จองซ้ือหุ้นตามรายละเอียดตามข้อ 3.5 หรือมีการส่งเช็คเงินค่าจองซ้ือหุ้น
ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซ้ือหุ้นได้รับเงินค่าจองซ้ือ
หุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยชอบ และผู้จองซ้ือหุ้นไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จาก
บริษัทฯ อีกต่อไป 
 

7. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 
ผู้จองซ้ือหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

7.1 กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และผู้จองซื้อหุ้นมี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้ว 
ในกรณีที่ผู้จองซ้ือหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงผู้จองซ้ือหุ้นมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์อยู่ 
กรณีนี้ นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะด าเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ผู้จอง
ซ้ือหุ้นได้รับการจัดสรรในช่ือของ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก" และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัท
หลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซ้ือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้และออกหลักฐานการฝาก
ให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันท าการ นับจากวันปิดการจองซ้ือหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรร
หุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ได้ทันทีที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ในกรณีที่ผู้จองซ้ือหุ้นประสงค์จะให้บริษัทด าเนินการตามข้อ (ก) ช่ือผู้จองซ้ือหุ้นในใบจองซ้ือหุ้นจะต้องตรงกับช่ือ
เจ้าของบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซ้ือหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ าวเท่านั้น 
มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนนิการฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษทัผู้ออกหลักทรพัย์ สมาชิกเลขที่ 600 ให้แก่
ผู้จองซ้ือหุ้นตามข้อ (ข) แทน 
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7.2 กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แต่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 
600 

บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจัดสรรไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญชีจ านวนหุ้นตามจ านวนที่ผู้จองซ้ือหุ้นได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 
และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นภายใน 7 วันท าการ นับจากวันปิดการจองซ้ือหุ้น เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรร
หุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัท
หลักทรัพย์ทั่วไป ซ่ึงอาจมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยน์ัน้ๆ 
ก าหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ด าเนินการ
ถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว 

7.3 กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือหุ้นและได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏตามสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ภายใน 15 วันท าการ
นับจากวันปิดการจองซ้ือหุ้น ในกรณีนี้ ผู้จองซ้ือหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซ่ึงอาจจะได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับอนุญาตให้เข้าท าการซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้ว 
 

8. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 
8.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือหุ้นจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซ้ือหุ้น

สามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจองซ้ือหุ้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับ
เอกสารประกอบการจองซ้ือที่ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

8.2 ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจ านงในการจองซ้ือหุ้นและได้ช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซ้ือหุ้นและขอรับเงิน
คืนไม่ได้  

8.3 หากผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าว หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจอง
ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดบริษัท ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ภายในระยะเวลา และ/หรือ 
วิธีการที่บริษัทได้ก าหนดไว้ หรือผู้ถื อหุ้นกรอกข้อมูลในใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือน าส่งเอกสารที่ใช้
ประกอบการจองซื้อหุ้นไม่ครบถ้วน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

8.4 ในกรณีที่ผู้จองซ้ือหุ้นกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซ้ือไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทขอ
สงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซ้ือตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็
ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทขอสงวน
สิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว 

8.5 บริษัทไม่รับเอกสารการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ 
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8.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิม
จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซ้ือตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจอง
ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นเดิมจอง
ซ้ือด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือ ระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซ้ือชุดเดียวกัน        
ผู้จองซ้ือหุ้นอาจได้รับจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบยีนผูถ้ือหุ้นทกุหมายเลขรวมกนั 
และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นตามที่เห็นสมควร หรือ ไม่จัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นรายดังกล่าว 

8.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิธีการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามความเหมาะสม ใน
กรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท 

 

9. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ
จากการที่บริษัทประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพียง 12.83 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายประจ ารายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6 ถึง 7 ล้านบาท นอกจากนี้ หาก
พิจารณาจากโครงสร้างเงินทุนจะพบว่าบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 1.34 เท่า ทั้งนี้ 
ภายหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทคาดว่าบริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงฐานะการเงินของบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประมาณ 44 
ล้านบาท โดยมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประมาณ 55 ล้านบาท ซ่ึงประมาณการรายรับดังกล่าวเป็นรายรับที่
ยังไม่ได้หักต้นทุนการก่อสร้าง ในขณะที่ปัจจุบนับริษัทมีหนีก้ารค้าประมาณ 83 ล้านบาท ที่ต้องช าระภายใน 30-45 วัน นอกจากหนี้
การค้าดังกล่าว บริษัทมีหนี้สินระยะส้ันอื่นบางรายการที่เกี่ยวข้องกับคดีความซ่ึงเป็นหนี้ที่ถึงก าหนดช าระแล้วเช่นกัน และบริษัทยัง
มีค่าใช้จ่ายประจ ารายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6-7 ล้านบาท  ซ่ึงเป็นไปตามที่บริษัทได้เปิดเผยในงบการเงินไตรมาส 3 ที่ผ่านมาแล้วว่า
บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนถึง 2 เท่า จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความเส่ียงในด้าน
สภาพคล่องและกระแสเงินสด ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับงานใหม่เพิ่มเติม ซ่ึงในการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น 
ผู้ประกอบการจ าเป็นที่จะต้องได้รับวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน แต่ปัจจุบันบริษัทไม่ได้รับวงเงินสินเช่ือใดๆ จากสถาบัน
การเงิน เป็นเหตุให้บริษัทต้องด าเนินธุรกิจโดยพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทเพียงช่องทางเดียว อีกทั้งในการท าโครงการก่อสร้าง
แต่ละโครงการนั้น ในช่วงต้นของโครงการ บริษัทจะต้องมีเงินทุนประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการเป็นเงินทุนหมุนเวียนและ
ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน กว่าที่โครงการก่อสร้างแต่ละโครงการจะสามารถด าเนินการด้วยกระแสเงินสดของโครงการ 
เมื่อบริษัทไม่ได้รับการสนับสนุนด้านวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน ท าให้บริษัทเสียโอกาสในการแข่งขันในตลาดรับเหมา
ก่อสร้างและขาดความสามารถในการรับงานโครงการใหญ่  

โดยบริษัทประเมินแล้วเห็นว่าบริษัทมีความจ าเป็นต้องได้รับเงินเพิ่มทุน จ านวน 51 ,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 
เดือน ซ่ึงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดจะท าให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในระยะเวลาที่รวดเร็ว และ
ช่วยให้บริษัทสามารถน าเงินจ านวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นได้ หากพิจารณา
ถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทประสบสภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องแล้ว การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้นก็อาจไม่ประสบความส าเร็จ ในขณะที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ
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ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดจะใช้เวลาด าเนินการนานกว่าการแยกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
ซ่ึงอาจท าให้บริษัทต้องประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องในระหว่างด าเนินการ เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทุน
หมุนเวียนอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ในกรณีที่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมประสบความส าเร็จ จะช่วยให้บริษัทมีฐานะ
การเงินที่มั่นคงมากขึ้นในระยะปานกลาง 
 

10. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
จะท าให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุน ซ่ึงช่วยให้บริษัทสามารถน าเงินจ านวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจเสริมให้
บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น เพื่อช่วยเสริมให้บริษัทมีช่องทางในการขยายงานได้มากขึ้น 
 

11. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังภาษีและส ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อ านาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

 

12. รายละเอียดอื่นใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 
12.1 ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

12.1.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทที่ไม่ได้จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม 
(Control Dilution) โดยจะลดลงในอัตราร้อยละ 9.09 
โดยค านวณจากจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) หาร
ด้วยผลรวมของ (1) จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ (2) จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

 
Control Dilution = จ านวนหุน้สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
  จ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมด + 

จ านวนหุน้สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
   
 =  1,011,493,815 
  10,114,938,156 + 1,011,493,815 
   
 = ร้อยละ 9.09 
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12.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทที่ไม่ได้จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) โดยจะลดลงในอัตราร้อยละ 
2.37 
โดยค านวณจากผลต่างระหว่าง (1) ราคาตลาดก่อนเสนอขาย และ (2) ราคาตลาดหลังเสนอขาย หารด้วย ราคาตลาด
ก่อนเสนอขาย 
 

ราคาตลาด 
หลังเสนอขาย 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย * จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) +  
(ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุ * จ านวนหุน้สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้น

เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น) 
  จ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมด + 

จ านวนหุน้สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
   

 = (10,114,938,156 * 0.0406) + (0.03 * 1,011,493,815) 
  10,114,938,156 + 1,011,493,815 
   

 = 0.0396 
 

Price Dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
   

 = 0.0406 - 0.0396 
  0.0406 
   

 = ร้อยละ 2.37 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบตามรายละเอียดในข้างต้น อย่างไรก็ตาม 
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะท าให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่ม
ทุน ซ่ึงช่วยให้บริษัทสามารถน าเงินจ านวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจเสริมให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น 
เพื่อช่วยเสริมให้บริษัทมีช่องทางในการขยายงานได้มากขึ้น   
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ส่วนท่ี 2 

ข้อมูลเบื้องตน้ของบรษิัทจดทะเบียน 

 

1. ชื่อและสถานที่ของบริษัทจดทะเบียน 

บริษทั ที เอ็นจิเนียร์ริง่ คอรเ์ปอรเ์รชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือ (“บริษทั”)  

สถานที่ตั้ง เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ช้ัน 15 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 

2. ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ และข้อมูลบรษิัท 

2.1. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

บริษัทด าเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา ออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมต่างๆ ภายในโครงการ 
ทั้งนี้การให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้  

2.1.1 งานด้านวิศวกรรมโยธา  

ครอบคลุมการก่อสร้างในงานโยธา งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็กรูปพรรณและงาน
สถาปัตยกรรม โดยให้บริการตั้งแต่การวางรากฐาน (Structural) กระทั่งอาคารเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงงานบริเวณและงานถนนใน
โครงการก่อสร้าง ซ่ึงแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลัก 

 งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ (Superstructure) 
 งานก่อสร้างอาคารสูงเพื่อพักอาศัย โรงแรม ส านักงานและห้างสรรพสินค้า 
 งานก่อสร้างโรงพยาบาล 
 งานก่อสร้างกลุ่มปิโตรเคม ี

บริษัทด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมายาวนานกว่า 38 ปี โดยเริ่มต้นรับงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยงาน
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทนั้นประกอบด้วยอาคารส านักงาน อาคารโรงงาน อาคารสนับสนุน โกดังเก็บสินค้าและ
วัสดุ งานถนนและระบบระบายน้ า พร้อมทั้งส่ิงก่อสร้างอื่นๆ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของโรงงานอุตสาหกรรม จากนั้นด้วยคุณภาพ
งาน ประกอบกับประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของบริษัทที่มีมายาวนาน บริษัทได้ขยายขอบเขตการให้บริการครอบคลุมโครงการ
ก่อสร้างประเภทอื่นๆ อาทิเช่น อาคารพาณิชย์ อาคารสูงเพื่อพักอาศัย อาคารส านักงาน โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท บ้านพักอาศัย 
และห้างสรรพสินค้า รวมถึงกลุ่มงานปิโตรเคมี 

นอกเหนือจากการรับเหมาก่อสร้างตามแบบโครงสร้างที่ก าหนดโดยลูกค้าแล้วนั้น บริษัทมีการให้บริการรับเหมา
ก่อสร้างงานแบบเหมารวม (Turnkey Contracts) ซ่ึงบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่งานออกแบบโครงสร้าง ตลอดจนงานก่อสร้าง
ระบบโครงสร้างและวางระบบทั้งหมดให้แก่เจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้าง การบริการดังกล่าวช่วยให้ลูกค้าของบริษัทได้รับบริการ
ที่ครบวงจร โดยบริษัทมีโอกาสที่จะเสนอรูปแบบและวิธีการก่อสร้างให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าซ่ึงจะช่วยให้ขั้นตอน
ในการด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ในบางโครงการ บริษัทอาจมีการด าเนินกิจการรับเหมาก่อสร้างร่วมกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า 
เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการประมูลและด าเนนิการก่อสร้างโครงการต่างๆ ซ่ึงมีงานบางส่วนที่บริษัทไม่มีประสบการณ์การท างานมาก่อน 
โดยบริษัทสามารถมุ่งเน้นส่วนงานที่เช่ียวชาญ โดยการร่วมกันนั้น เป็นการบริหารความเส่ียง หรือเพื่อใช้ประโยชน์จากความ
เชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพของการท างานและประหยัดต้นทุนการก่อสร้างในโครงการนั้น 
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ทั้งนี้ บริษัทมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันบริษัทได้มีการน าเทคโนโลยี     
Pre-Fabricate มาใช้ในการก่อสร้าง ทั้ง Pre-Cast Concrete ส าหรับงานคอนกรีต และ Pre-Fabricate Steel Structure ส าหรับงาน
โครงเหล็ก ท าให้บริษัทสามารถบริหารเวลาและต้นทุนในการด าเนินงานก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น  

2.1.2 งานติดตั้งระบบวศิวกรรม   

ครอบคลุมงานออกแบบและติดตั้งระบบวิศวกรรมและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จ าเป็นภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม อาคารสูงส าหรับพักอาศัย โรงพยาบาล และอาคารต่างๆ ทั้งนี้ งานติดตั้งระบบวิศวกรรมนั้นไม่ได้จัดเป็นธุรกิจหลัก
ของบริษัท แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ดังนั้น งานติดตั้งระบบจึงมักจะรวมอยู่ใน
แผนงานก่อสร้างที่บริษัทน าเสนอให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ลักษณะของงานระบบที่บริษัท ให้บริการติดตั้ง ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย 

ปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจให้ด าเนินการก่อสร้างและอยู่ระหว่างการส่งมอบงาน ตั้งแต่งานก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรม และงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ (Superstructure) โรงพยาบาล อาคารส านักงาน และห้างสรรพสินค้า ซ่ึง
ครอบคลุมทั้งภายในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย 

2.1.3 งานโครงการประเภท EPC 

บริษัทให้บริการงานโครงการประเภท EPC (Engineering Procurement Construction) คือ Lumpsum Turn Key (LSTK) 
ในกลุ่มปิโตรเคมี ประเภทพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น Bio Diesel Plant, Ethanol Plant เป็นต้น โดยสามารถรับงานได้ในสาขา
วิศวกรรมโยธา ทั้งงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานโครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ งานวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมเครื่องกล งานท่อในขบวนการผลิต งานโครงการประเภท EPC นั้นจะรับข้อก าหนดงานด้านวิศวกรรมเบื้องต้น (FEED) 
น ามาออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อน าไปใช้ในการก่อสร้างจริง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นทั้งหมด และท าการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ  

โดยโครงการประเภท EPC นั้นเป็นกลุ่มงานล่าสุดที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน โดยใช้ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สูงสุดทั้งของบริษัท เอง และบริษัทวิศวกรผู้ออกแบบช้ันน าทั้งในและ
ต่างประเทศในกลุ่มปิโตรเคมี ประกอบกับทีมก่อสร้างของบริษัทที่มีประสบการณ์สูงในงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมด้าน
การเกษตร  ท าให้ลูกค้าที่ใช้บริการสามารถได้งานที่มีคุณภาพในราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับผู้รับเหมา EPC ในกลุ่ม Oil & Gas 
ทั่วไป 
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รายละเอียดโครงการก่อสร้างระหว่างปี 2562 
 

 โครงการ เจ้าของโครงการ 
มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท)      

โรงงานอุตสาหกรรม และงานโครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ ่

1 โครงการก่อสร้างโรงงานอาคารคลังสินค้า
วิเชียรไดนามิค อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ี

บริษทั วิเชียรไดนามิคอนิดัสตรี จ ากัด 140.49 

2 โครงการก่อสร้างโรงงาน New CK (นวนคร)  
จ.ปทุมธาน ี

บริษทั เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 205.07 

3 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน และ 
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี 

บริษทั เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 62.35 

4 โครงการก่อสร้างโรงงานขนมปงั                             
จ.สมุทรสาคร 

บริษทั อาร์ต ออฟ เบคกิ้ง จ ากัด 261.48 

 รวม  669.39 

อาคารสูงเพื่อพักอาศัย, ส านักงาน และศนูย์การค้า   
5 โครงการก่อสร้าง ASPEN CONDO   

ซ.ลาซาล สุขุมวิท 105 กรุงเทพฯ   
บริษทั มานะ พัฒนาการ จ ากัด 413.73 

6 โครงการก่อสร้างโรงแรม ดิ โอเอซิส บางกอก  
โฮเตล กรุงเทพฯ 

บริษทั เดอะ ดโิพลเมท จ ากัด 49.71 

 รวม  463.44 

โรงพยาบาล 
7 โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล 

กาฬสินธุ์-ธนบุรี จ.กาฬสินธุ์ 
บริษทั โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี จ ากัด 160.93 

 รวม  160.93 

กลุ่มปิโตรเลียม และงานระบบ 

8 โครงการติดตัง้ Storage Tank ขนาด 100 ตนั 
ส าหรับ F-1 Grinding Resin จ.ชลบุร ี

บริษทั นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ ากัด 21.38 

 รวม  21.38 

 มูลค่ารวมทุกโครงการ  1,315.14 
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2.2. การตลาดและการแขง่ขัน 

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

ในการก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทและนโยบายการด าเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดในปัจจุบันและเน้นการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว โดยกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหาร 

บริษัทมีทีมงานซ่ึงประกอบด้วย ผู้ที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการพัฒนาบริษัท โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การ
ท างานภาคปฏิบัติในงานวิศวกรรม มีความรู้ความสามารถ ความช านาญ และเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี ท าให้สามารถก ากับดูแล 
บริหารจัดการ และให้ค าแนะน าในการบริหารโครงการก่อสร้างแก่ทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ความสามารถของทีมบุคลากร 

บริษัทมีทีมงานประเมินราคาก่อสร้างที่มีคุณภาพและประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ซ่ึงส่งผลให้การประเมินราคาค่า
ก่อสร้างของบริษัทมีความแม่นย าใกล้เคียงกับต้นทุนที่แท้จริง ส าหรับในส่วนของการก่อสร้างนั้น บริษัทมีทีมงานวิศวกรที่มี
คุณภาพและมีความช านาญในการบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างให้สามารถด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยที่ผ่านมา โครงการก่อสร้างของบริษัทได้ท าการส่งมอบงานทันตามความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรซ่ึงนับเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดของบริษัท โดยบริษัทได้
ก าหนดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร้างจิตส านึกทางด้านคุณภาพให้กับบุคลากรในระดับต่างๆ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ การฝึกอบรมความรู้ระหว่างปฏิบัติงาน (On - the - Job Training) เพื่อให้เข้าใจ
ถึงวิธีการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ  

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพ และศักยภาพมากขึ้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการ สรรหา
บุคคลากรที่มีประสบการณ์การมากกว่า 20 ปี มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการธุรกิจทั้งในด้านการปฏิบัติการและ
ด้านการเงิน โดยบริษัทมีนโยบายการจัดระเบียบการจัดการในการท างานเป็นทีมทั้งด้านปฏิบัติการและการเงิน เพื่อให้มีการบริหาร
จัดการไปในทิศทางเดียวกัน  

 การให้บรกิารที่มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน ISO 9001: 2015 

บริษัทค านึงถึงการรักษามาตรฐานด้านคณุภาพงานเป็นส าคัญ โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบคณุภาพของงาน
ระหว่างท าก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ โดยมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control, Quality 
Assurance and Quality System) ท าการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นการเขียนแบบจนถึงขั้นตอนก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า 
ซ่ึงกลยุทธ์ทางด้านการให้บริการดังกล่าวสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว ดังเห็นได้จาก
ลูกค้าเดิมได้กลับมาใช้บริการของทางบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 

บริษัทได้รับการรับรองระบบการให้บริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  ISO 9001:2015 (MASCI) ซ่ึงมีการควบคุม
คุณภาพทั้งกระบวนการผลิตและลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนส่งผลให้บริษัทมีอัตราการแก้ไขงานที่พบข้อบกพร่องอยู่ในระดับ
ต่ า และในปี 2561 บริษัทได้ท าการปรับปรุงการจัดการคุณภาพให้เป็นไปตามระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่มีขอบข่าย
ครอบคลุมการให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างงานอาคารโรงงาน อาคารคลังสินค้า อาคารที่พักอาศัย  อาคารโรงพยาบาล และงาน
ระบบสาธารณูปโภค ท าให้สามารถควบคุมการท างานและวัดผลการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครอบคลุมทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบริการที่รวดเร็วโดยส่งมอบงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตรง
ต่อเวลาและความต้องการของลูกค้า ซ่ึงบริษัทได้มีการวางแผนที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่การด าเนินการเสนอราคา การด าเนินการ



 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริง่ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) 15 

 

ก่อสร้าง การส่งมอบงาน และการด าเนินการทบทวนข้อก าหนดของงานและความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ทางบริษัทยังจัดให้
มีบริการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าต่างๆ แก่ลูกค้าตั้งแต่การออกแบบโครงการ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม ตลอดจนการ
บริการหลังการส่งมอบงานแก่ลูกค้าในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น  

 การใช้เทคโนโลยี Pre-Fabrication 

บริษัทได้มีการน าเทคโนโลยี Pre-Fabricate จากพันธมิตรมาร่วมใช้ในงานวิศวกรรมโยธา ทั้ง Pre-Cast Concrete 
ส าหรับงานคอนกรีต และ Pre-Fabricate Steel Structure ส าหรับงานโครงเหล็ก ซ่ึงท าให้ประสิทธิภาพการท างานของบริษัทสูงขึ้น 
มีความสามารถในการรับงานที่มีความซับซ้อนและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการท างานที่ต้องการมาตรฐานระดับสูงได้ 
นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยี Pre-Fabricate ท าให้บริษัทสามารถบริหารเวลาได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยลง สามารถ
ส่งมอบงานให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ลักษณะการท างานมีความปลอดภัยมากขึ้น และสามารถบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลดลงจึงกลายเป็นจุดขายอย่างหนึ่งของบริษัทในการน าเสนองานต่อลูกค้า 

 การมีระบบการจัดซือ้จัดจ้าง ปฏบิัติงานและการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธภิาพ 

บริษัทมีระบบการจัดซ้ือและจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพโดยมีขั้นตอนการจัดซ้ือและจัดจ้างที่โปร่งใส สร้างการแข่งขัน
ระหว่างผู้จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมาช่วงต่างๆ เพื่อเป็นการรับประกันว่าต้นทุนของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสม  

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการและบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้น า
ระบบ Mango ERP (Enterprise Resource Planning) for Construction ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศเชิงปฏิบัติการส าหรับธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างมาช่วยในการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มประมูลโครงการไปจนกระทั่งประเมินผลเพื่อปิดโครงการ พร้อมช่วยสร้างระบบเชิง
ปฏิบัติการภายในองค์กร รวบรวมงานหลักต่างๆ (Core Business Process) ในบริษัท โดยแบ่งการท างานเป็น ระบบ ได้แก่ ส่วน
ควบคุมงบประมาณ (Budget Control) ส่วนควบคุมระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control System & Fixed Asset System)
ส่วนควบคุมงานจัดซ้ือจัดจ้าง (Purchasing System) ส่วนควบคุมบัญชีงานก่อสร้างและการเงิน (Account & Finance Control) 
รวมถึงส่วนควบคุมการบริหารโครงการ (Project Management Control) เช่ือมโยงทุกระบบงานไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้การวางแผน
และบริหารงานก่อสร้างไปจนถึงทรัพยากรขององค์กร สามารถลดเวลาและขั้นตอนการท างาน รวมถึง ช่วยให้บริษัทสามารถ
ประมวลผลข้อมูลได้ในลักษณะ Real Time ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นย าตรงตามข้อก าหนด
และแผนการก่อสร้าง  

 กลยุทธ์ทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ ์

บริษัทมีนโยบายด้านการตลาดในการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่กับบริษัทและขยายการให้บริการไปยังลูกค้าใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานลูกค้าซ่ึงอยู่ในภาคธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี โดยทีมงานของบริษัทก าหนดนโยบายทางการตลาด 
โดยค านึงถึงความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในระยะยาวเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ได้มีแผนในการดูแลความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ เพื่อ
บริหารความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) อาทิ การสอบถามความพอใจในคุณภาพของงาน
ที่ส่งมอบต่อลูกค้า โดยบริษัทเช่ือมั่นว่าคุณภาพงานคือกุญแจส าคัญในความส าเร็จและการไว้วางใจจากลูกค้า โดยที่ผ่านมาทาง
บริษัทมีผลงานอันเป็นที่ยอมรับและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ท าให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจในการกลับมาใช้บริการของ
บริษัทอีก รวมทั้งได้แนะน าต่อไปยังลูกค้าเป้าหมายกลุ่มอื่นๆ ของทางบริษัทอีกด้วย ท าให้บริษัทมีโอกาสขยายขอบเขตการบริการ
คลอบคลุมโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่มากขึ้น นอกจากนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นหนึง่ในกลยุทธ์ที่ท าให้
บริษัท ตลอดจนผลงานของบริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการได้มาซ่ึงลูกค้าใหม่ของบริษัท 
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2.2.2 นโยบายการก าหนดราคา 
ในการก าหนดราคานั้น บริษัทจะศึกษาจากแบบก่อสร้างและข้อก าหนดจากลูกค้าประกอบกับการส ารวจจาก

สถานที่จริงเป็นส าคัญเพื่อประเมินปริมาณงานก่อสร้าง ภายหลังจากทราบปริมาณการก่อสร้างแล้ว บริษัทจะท าการตรวจสอบราคา
วัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งให้ผู้รับเหมาช่วงในแต่ละส่วนของโครงการก่อสร้างท าการเสนอราคาเบื้องต้น เพื่อพิจารณามูลค่าการ
ก่อสร้างก่อนจะรวบรวมข้อมูล และจัดท าใบเสนอราคาเพื่อเสนอให้แก่ลูกค้าต่อไป (โปรดดูรายละเอียดใน “การจัดหาผลิตภัณฑ์
และบริการ”) 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวนอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจะท าเรื่องเสนอขอปรับปรุงราคา หรือ
เจรจาให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในบางโครงการตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางด้านการเสนอราคาต่ าเพื่อให้ได้รับงาน เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายในการ
รักษาคุณภาพของงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐานและประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของลูกค้าเป็นส าคัญ โดยการก าหนดราคาให้มีความ
เป็นธรรมและเหมาะสม เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้าและเพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจได้ในระยะยาว  

 

2.2.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเอกชนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการด าเนินงาน

ก่อสร้าง โดยมีทั้งโครงการก่อสร้างต่อเนื่องของลูกค้าเดิมและโครงการก่อสร้างของลูกค้าใหม่ ทั้งนี้ เนื่องจากผลงานการก่อสร้างที่
มีคุณภาพและประสบผลส าเร็จในอดีต ประกอบกับบริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด บริษัทจึงมักได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้าในการรับงานโครงการใหม่ๆ ในอนาคต นอกจากลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ขอบเขตการให้บริการ
ของบริษัทครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเอกชนในภาคธุรกิจอื่นๆ อาทิเช่น อาคารสูงส าหรับพักอาศัย ส านักงาน ศูนย์การค้า โรงพยาบาล 
และกลุ่มปิโตรเคมี เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านงานระบบต่างๆ ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญ
ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล   

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นขยายงานไปยังภาคธุรกิจต่างๆ ตามศักยภาพการเติบโตของภาคธุรกิจ และสภาวะ
เศรษฐกิจ  

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
บริษัทมีฝ่ายการตลาดเพื่อติดต่อกับลูกค้าโดยตรง โดยเมื่อบริษัทได้รับเอกสารเชิญเข้าร่วมประมูลงานหรือมีความสนใจ

ที่จะเข้าร่วมประมูล ฝ่ายการตลาดของบริษัทจะท าการติดต่อกับทางลูกค้าเพื่อประสานงานด้านเอกสารพร้อมทั้งรับทราบข้อก าหนด
ต่างๆ ในการเข้าร่วมประมูล รวมถึงติดต่อขอรับเอกสารแบบก่อสร้างต่างๆ เพื่อจัดส่งให้แก่ทางฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทในการ
ประเมินปริมาณงานและมูลค่าก่อสร้าง ปัจจุบันการรับงานของบริษัทนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะเป็นผู้รับเข้าท าสัญญาก่อสร้าง
โดยตรงจากลูกค้าทั้งหมด เนื่องจากจะได้รับราคาและเงื่อนไขการช าระเงินที่ดีกว่าและสามารถควบคุมและดูแลการก่อสร้างได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ สัญญาก่อสร้างนั้นจะเป็นสัญญาเหมาจ่ายที่มีตารางระยะเวลาโครงการก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีข้อก าหนดด้าน
การช าระเงินล่วงหน้าและการช าระเงินโดยประเมินจากความคืบหน้าของงานเป็นครั้งคราวหรือรายเดือน ทั้งนี้ โดยปกติสัญญาจะ
ก าหนดให้บริษัทจัดเตรียมหนังสือค้ าประกันประเภทต่างๆ ตลอดอายุโครงการ โดยเมื่อบริษัทจะเข้าร่วมประมูลโครงการ 
ข้อก าหนดโดยทั่วไปจะระบุให้บริษัทต้องส่งมอบหนังสือค้ าประกันการประมูล (Bid Bond) พร้อมกับการยื่นเอกสารประมูล ซ่ึง
โดยทั่วไปจะมีมูลค่าวงเงินค้ าประกัน 0.2 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาท โดยหากบริษัทได้รับเลือกแต่ไม่เข้าท าสัญญาก่อสร้าง เจ้าของ
โครงการสามารถเรียกเงินจากหนังสือค้ าประกันดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับหนังสือค้ าประกันดังกล่าวคืนเมื่อการประมูล
ส้ินสุดลง 
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เมื่อบริษัทได้รับคัดเลือกและลงนามในสัญญาก่อสร้างแล้ว โดยปกติบริษัทต้องจัดเตรียมหนังสือค้ าประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญา (Performance Bond) ซ่ึงโดยทั่วไปจะมีมูลค่าวงเงินค้ าประกันคิดเป็นร้อยละ 10 ของราคาตามสัญญาก่อสร้าง โดยหาก
บริษัทไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้าง เจ้าของโครงการสามารถเรียกเงินจากหนังสือค้ าประกันดังกล่าวได้ ทั้งนี้  
บริษัทจะได้รับหนังสือค้ าประกันดังกล่าวคืนเมื่อเจ้าของโครงการยืนยันความส าเร็จของโครงการโดยการออกหนังสือรับรอง
ความส าเร็จของงาน นอกเหนือจากหนังสือค้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว เจ้าของโครงการอาจก าหนดให้บริษัทต้อง
จัดเตรียมหนังสือค้ าประกันการเงินทดรองจ่ายล่วงหน้า (Advance Bond) ซ่ึงโดยทั่วไปจะมีมูลค่าวงเงินค้ าประกันคิดเป็นร้อยละ 10 
ของราคาตามสัญญาก่อสร้าง โดยเจ้าของโครงการจะออกเงินทดรองจ่ายให้แก่บริษัทเพื่อซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ เจ้าของ
โครงการจะหักเงินจากจ านวนที่บริษัทเรียกช าระตามความคืบหน้าของงาน เพื่อชดเชยเงินที่ได้ทดรองจ่ายก่อนหน้านี้ โดยมูลค่าเงิน
ทดรองจ่ายจะทยอยลดลงตามระยะเวลาโครงการ 

นอกจากนี้ ตามข้อก าหนดโดยทั่วไปเจา้ของโครงการจะเรียกหนังสือค้ าประกันเงินประกันผลงาน (Retention Bond) ซ่ึง
โดยทั่วไปจะมีมูลค่าวงเงินค้ าประกันคิดเป็นร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาก่อสร้าง ซ่ึงเจ้าของโครงการจะถือครองไว้ตลอด
ระยะเวลารับประกัน ซ่ึงโดยปกติจะประมาณ 12- 24 เดือนนับจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองความส าเร็จของงาน 

 

2.2.4 ภาพรวมอุตสาหกรรม  

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมในไตรมาสที่สามของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 ต่อเนื่องจากการ
ขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวเร่ง
ขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการใช้จ่ายของรัฐบาล ในขณะที่ปริมาณการส่งออกสินค้าลดลง การผลิตสาขา
เกษตรกรรมกลับมาขยายตัว การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารขยายตัวเร่งขึ้นการผลิตสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บ
สินค้าขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่การผลิตสาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมฯ สาขาก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า  ก๊าซฯ ชะลอ
ตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนสาขาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตร
มาสที่สามของปี 2562 ขยายตัวจากไตรมาสที่สองของปี 2562 ร้อยละ 0.1 

โดยการขยายตัวดังกล่าวมีปัจจัยส าคัญมาจาก (1) การขยายตัวที่ต่ ากว่าคาดของการส่งออก สะท้อนจากมูลค่าการ
ส่งออกในไตรมาสที่สามซ่ึงแม้ว่าจะเริ่มมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น แต่ยังเป็นการฟื้นตัวที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีสาเหตุส าคัญมาจาก
การเพิ่มขึ้นของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้า และความไม่แน่นอนของทิศทางมาตรการกีดกันทางการค้าตลอดทั้งไตร
มาส ซ่ึงส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการผลิตและการส่งออกในห่วงโซ่การค้าและสายพานการผลิตระหว่างประเทศยังคงตัดสินใจ
ชะลอกิจกรรมการผลิตและการค้าอย่างต่อเนื่อง (2) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังอยู่ในระดับต่ ากว่าสมมติฐานการ
ประมาณการครั้งที่ผ่านมา และส่งผลให้การลงทุนภาครัฐขยายตัวต่ ากว่าการคาดการณ์ สอดคล้องกับความล่าช้าในการด าเนิน
โครงการลงทุนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ ๆ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา เป็นต้น 
และ (3) ผลกระทบจากปัจจัยช่ัวคราวที่เกิดจากการเปลี่ยนรุ่นของตลาดรถยนต์ในประเทศ และการปิดซ่อมโรงกลั่นบางแห่ง เมื่อ
รวมกับการฟ้ืนตัวที่ล่าช้าของภาคการส่งออกท าให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้  

ในส่วนของเศรษฐกิจไทยป ี2562  และปี 2563 ยังมีข้อจ ากัดจากการขยายตัวในเกณฑ์ต่ าของเศรษฐกิจประเทศคูค่้า
ท่ามกลางความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง ในด้านการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้ม
เร่งตัวขึ้นตามการเบิกจ่ายภายใต้โครงการโครงสร้างพื้นฐานส าคัญๆ ที่มีก าหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในช่วงปี 2563  – 2564 
และการเพิ่มขึ้นของกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุน การลงทุนภาคเอกชนที่มีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจากการย้ายฐานการผลิต
ระหว่างประเทศ และการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ า รวมทั้งแรง
ขับเคลื่อนเพิ่มเติมจากมาตรการบริหารเศรษฐกิจของภาครัฐ 
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อัตราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

 

อัตราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาตภิาคการกอ่สรา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  

 

ในไตรมาสที่สามของปี 2562 ภาวะเศรษฐกิจในด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการ
ชะลอตัวลงอย่างช้าๆ ของการก่อสร้างภาครัฐ ในขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนทรงตัว ในไตรมาสที่สามของปี 2562 การผลิตสาขา
ก่อสร้างชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากการก่อสร้างภาครัฐขยายตัวชะลอลง ส่วนการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ
ขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนทรงตัว เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยการก่อสร้างอาคารที่
อยู่อาศัยปรับตัวลดลง ในขณะที่การก่อสร้างอาคารที่มิใช่ที่อยู่อาศัย (เช่น อาคารพาณิชย์ และอาคารโรงงาน) ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม
ก่อสร้างอื่นๆ ขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการก่อสร้างรถไฟฟ้า และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของดัชนีราคา หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต และ
หมวดซีเมนต์ เป็นส าคัญ ในขณะที่ดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในส่วนของดัชนีราคาวัสดุ

ปี 2562 ยังคงชะลอตัว 
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ก่อสร้างในไตรมาสที่ 3/2562 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยลดลงจากราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กเส้นกลม
ผิวเรียบผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่นเรียบด าตะแกรงเหล็ก ตะปู) เนื่องจากราคาเหล็กใน
ตลาดโลกที่ปรับลดลงและราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวลงจากปีก่อน ประกอบกับ ความต้องการใช้ในประเทศลดลง สะท้อนจาก
ยอดขายเหล็กในประเทศที่ลดลงต่อเนื่อง หมวดสุขภัณฑ์ (โถส้วมอ่างล้างหน้า ที่ปัสสาวะ อุปกรณ์ห้องน้ า) ลดลงจากการปรับ
ส่วนลดเพื่อกระตุ้นยอดจ าหน่าย หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ (อลูมิเนียมแผ่น ยางมะตอย)  ลดลงตามราคาปิโตรเลียมที่ปรับลดลง 
หมวดซีเมนต์ (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) ลดลงจากความต้องการลดลง สอดคล้องกับยอดจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์ในประเทศหดตัวต่อเนื่อง 7 เดือน หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา (ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์  พีวีซี ท่อพีวีซี
และอุปกรณ์ ท่อระบายน้ าเสียพีวีซี) ลดลงเนื่องจากวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ปรับราคาลดลง และหมวดวัสดุฉาบผิว (ซิลิโคน) ลดลง
จากต้นทุนน าเข้าวัตถุดิบลดลงจากค่าเงินบาทแข็ง ในขณะที่ดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้(ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครง
คร่าว ไม้แบบ วงกบประต-ูหน้าต่าง บานประตู) ปรับตัวสูงขึ้นจากไม้น าเข้าราคาสูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต (เสาเข็มคอนกรีต 
คอนกรีตบล็อก คอนกรีตผสมเสร็จ ขอบคันคอนกรีต) สูงขึ้นเนื่องจากมีไม่เพียงพอกับความต้องการได้รับผลกระทบจากสภาพ
อากาศไม่เอื้ออ านวยต่อการผลิต และหมวดกระเบื้อง (กระเบื้องยางพีวีซีปูพื้น) ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คู่แข่งขันและภาวการณแ์ขง่ขนั 

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

การแข่งขันในอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2562 ยังคงมีการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่อง ด้วยธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในปี 2562 ได้หดตัวลดลงโดยเป็นสาเหตุจากปริมาณงานของภาครัฐที่ลดลงโดยส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีก่อนเพราะ
โครงการใหม่ๆ อยู่ในขั้นตอนประมูล แต่ยังไม่ถึงกระบวนการก่อสร้าง ทั้งนี้ ความล่าช้าของโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ท าให้งาน
ก่อสร้างภาคเอกชนชะลอตามไปด้วย รวมถึง โครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ลดลงตามยอดจองที่อยู่อาศัยที่หดตัวลง ประกอบ
กับด้วยจ านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมีจ านวนมาก ท าให้การแข่งขันยังคงสูง ทั้งในด้านการประมูลและด้านราคา ผลงาน
ในอดีต ประสบการณ์ท างาน ความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนฐานะการเงินและความสามารถการบริหารต้นทุนการก่อสร้าง ต่าง
เป็นปัจจัยส าคัญในการแข่งขัน โดยบริษัทที่มีผลงานและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งด้านความเชี่ยวชาญ การส่งมอบงานตรงเวลา จะมี
ความได้เปรียบ นอกจากนี้บริษัทที่มีฐานะการเงินที่เข้มแข็งและมีการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพจะมีความได้เปรียบในการ
แข่งขันสูงเนื่องจากจะมีความยืดหยุ่นในการรับงานก่อสร้างและมีอ านาจในการต่อรองกับผู้จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ได้ราคา
และเงื่อนไขการค้าในการซ้ือวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการก่อสร้างที่ดี  
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จ านวนคู่แข่งขันโดยประมาณ 

บริษัทก่อสร้างในประเทศซ่ึงมีอยู่หลายบริษัท โดยบริษัทซ่ึงมีลักษณะลูกค้าใกล้เคียงกับลูกค้าของบริษัทมีอยู่
ประมาณ 20 บริษัท ซ่ึงบริษัทก่อสร้างจากต่างประเทศนับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง โดยส่วนใหญ่จะจัดตั้งใน
ลักษณะกิจการร่วมค้าหรือด าเนินธุรกิจแบบการจัดตั้งกลุ่มบริษัทร่วมกับบริษัทก่อสร้างในประเทศ เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขการเข้าร่วมประมูล เนื่องจากกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้บริษัทก่อสร้างจากต่างประเทศเข้าร่วมประมูลโครงการที่รัฐบาล
เป็นผู้ให้เงินทุนเองทั้งหมด และไม่อนุญาตให้บริษัทก่อสร้างจากต่างประเทศจัดตั้งบริษัทหรือสาขาในประเทศไทยโดยเป็นเจ้าของ
แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น บริษัทก่อสร้างของไทยที่ร่วมจัดตั้งกิจการร่วมค้าหรือกลุ่มบริษัทกับบริษัทก่อสร้างจากต่างประเทศนั้นจะ
ได้รับประโยชน์จากความช านาญการทางเทคนิค ความแข็งแกร่งทางการเงินและอาจรวมถึงคุณสมบัติในการเข้าร่วมประมูลงาน
ก่อสร้างอีกด้วย เนื่องจากในโครงการบางโครงการโดยเฉพาะโครงการของหน่วยงานราชการนั้น ประสบการณ์ก่อสร้างใน
โครงการแต่ละประเภทเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูล ทั้งนี้ กิจการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม
ดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นคู่แข่งที่ส าคัญอีกกลุ่มหนึ่งของบริษัทในอนาคต หากมีโครงการก่อสร้างใดที่บริษัทมีความสนใจเข้าร่วม
ประมูล บริษัทอาจเข้าร่วมประมูลโดยการจัดตั้งเป็นกิจการร่วมค้าหรือกลุ่มบริษัทเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขในการเข้าร่วม
ประมูลในโครงการก่อสร้างนั้นๆ โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเข้าไปรับเหมาช่วงจากบริษัทก่อสร้างที่ร่วมจัดตั้งกิจการร่วมค้ากับ
บริษัทก่อสร้างจากต่างประเทศ ในการก่อสร้างโครงการของบริษัทเอกชนและองค์กรต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้าง
ประวัติผลงานคุณภาพระดับสากลซ่ึงจะช่วยรับรองศักยภาพของบริษัทและเสริมสร้างความสามารถในการขยายฐานลูกค้าให้กับ
บริษัทในอนาคต  

สถานภาพและศักยภาพในการแขง่ขัน 

ด้านการแข่งขัน บริษัทถือเป็นบริษัทขนาดกลางซ่ึงมีความเช่ียวชาญด้านโรงงานอุตสาหกรรม งานโครงเหล็ก
รูปพรรณขนาดใหญ่ (Superstructure) และโรงพยาบาล และมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับด้านเชี่ยวชาญงานระบบและการส่งมอบงานตรง
เวลา นอกจากนี้บริษัทมีการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันสูงเนื่องจากจะมีความยืดหยุ่น
ในการรับงานก่อสร้างและมีอ านาจในการต่อรองกับผู้จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขการค้าในการซ้ือวัสดุ
ก่อสร้าง ซ่ึงเป็นต้นทุนหลักของการก่อสร้างที่ดี ส่งผลให้บริษัทได้รับเชิญไปร่วมการประมูลงานต่างๆ และได้รับงานก่อสร้างอย่าง
ต่อเนื่องทั้งจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่   

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

แนวโน้มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปี 2563 คาดว่า ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขยายตัวลดลงเล็กน้อย 5-7% เนื่องจาก
โครงการใหม่ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่น่าจะเพิ่มขึ้นหลายโครงการโดยเฉพาะ 1) โครงการในกรุงเทพมหานคร-
ปริมณฑล เช่น รถไฟฟ้าสายสีม่วง (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) 2) โครงการใน EEC อาทิ รถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน 
สนามบินอู่ตะเภา และท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 และ 3) โครงการในจังหวัดหลัก  (ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต 
และพิษณุโลก) เช่น รถไฟฟ้ารางเบาและการขยายสนามบิน นอกจากนี้ยังมีแผนการลงทุนของภาครัฐในโครงการขนาดกลางและ
ย่อมภายใต้งบประมาณประจ าปี โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการขยายและปรับปรุงโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวง
ชนบท 

ทั้งนี้  ในระยะ 3 ปีข้างหน้า คาดว่าโครงการภาครัฐหลายโครงการที่มีความพร้อมและได้รับการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีแล้วจะเริ่มลงทุนทั้งในส่วนของการก่อสร้าง ระบบการเดินรถ และการบ ารุงซ่อมแซม โดยโครงการที่จะเริ่มก่อสร้าง
ได้ก่อนเป็นโครงการที่เข้าข่ายเงื่อนไขดังนี้ 1) ก าลังอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมาแล้ว 2) ก าลังเตรียมขายซองเพื่อเปิด
ประกวดราคา และ 3) โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ลงทุนโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแล้วในด้าน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
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ปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
- การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ หากยังมีความล่าช้าเหมือนปีที่ผ่านมาอาจส่งผลให้รายได้ ของผู้ประกอบการไม่

เป็นไปตามคาด 
- ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กที่สถาบันการเงินยังระมัดระวังในการ

พิจารณาให้สินเชื่อ 
- ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้น จากแนวโน้มราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น  
- ต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นจากการที่มีการอนุมัติปรับขึ้นค่าแรงปี 2563 ทั่วประเทศ มีผลวันที่ 1 มกราคม 2563 

รวมทั้ง แรงงานภาคก่อสร้างที่มีฝีมือไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นท าให้เกิดการซ้ือตัวเพื่อแย่งชิงแรงงาน
กัน 

 

2.3. การจัดหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

2.3.1 การคัดเลือกโครงการก่อสร้าง 

ในปัจจุบัน บริษัทจะเป็นผู้รับเหมาโดยตรงจากลูกค้าเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ ในการคัดเลือกงานแต่ละโครงการนั้น 
บริษัทจะท าการประเมินเบื้องต้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาการเข้าร่วมประมูลและรับงาน โดยพิจารณาจากปัจจัย
ต่างๆ อาทิเช่น เจ้าของโครงการ ประเภทและลักษณะงาน ขนาดของโครงการ ระยะเวลา ความพร้อมของบุคลากร ปริมาณของงาน
ก่อสร้างที่มีในปัจจุบัน และแหล่งเงินทุน เป็นต้น โดยหากโครงการก่อสร้างใดที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้นบริษัทจะจัดส่งเอกสาร
แบบการก่อสร้างและข้อก าหนดต่างๆ ของโครงการก่อสร้างไปยังฝ่ายวิศวกรรมของบริษัท เพื่อด าเนินการประเมินต้นทุนการ
ก่อสร้างเพื่อท าการเสนอราคาต่อไป 
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2.3.2 การประเมินเพือ่เสนอราคาประมลู 

การประเมินเป็นขั้นตอนการประเมินปริมาณงานและต้นทุนก่อสร้างเพื่อจัดท าเป็นเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้
ขั้นตอนการประเมินนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อก าไรของบริษัท โดยหากทีมประเมินท าการประเมินต้นทุนสูงเกินจริงอาจท าให้
บริษัทไม่ได้รับงานประมูลและหากประเมินต้นทุนต่ าเกินไปอาจท าให้การรับงานโครงการก่อสร้างนั้นขาดทุนได้ ดังนั้น บริษัทจึง
จัดให้มีระบบการประเมินและขั้นตอนการตรวจสอบอย่างละเอียด ทั้งนี้การด าเนินการประเมินและเสนอราคาประมูลของบริษัทมี
ขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 การค านวณปริมาณงาน (ขั้นตอนที่ 1-3) 
ภายหลังจากฝ่ายวิศวกรรมได้รับเอกสารแบบการก่อสร้างและข้อก าหนดต่างๆ ของโครงการก่อสร้างจาก

ลูกค้า ฝ่ายวิศวกรรมจะแยกโครงการก่อสร้างออกเป็นส่วนๆ ตามขอบเขตของงานก่อสร้าง (Scope) อันประกอบไปด้วย งาน
โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ เพื่อให้พนักงานที่รับผิดชอบท าการค านวณ
ปริมาณงาน ซ่ึงรวมถึงแผนก าหนดเวลาท างาน (Master Plan) แรงงาน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ ผู้รับเหมาช่วงและทีมงานอื่นที่จ าเป็น 
เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนด ทั้งนี้การประเมินปริมาณงานและต้นทุนนั้นฝ่ายวิศวกรรมจะประเมิน
จากผลการส ารวจสถานที่จริงและค าช้ีแจงรายละเอียดจากลูกค้าเป็นส าคัญ  

 การตรวจสอบราคา (ขั้นตอนที่ 4) 
ภายหลังการค านวณปริมาณงานโดยฝ่ายวิศวกรรม เอกสารปริมาณงานดังกล่าวจะถูกจัดส่งให้ แก่ฝ่ายจัดซ้ือ

เพื่อท าการตรวจสอบราคาของวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ ผู้รับเหมาช่วงและทีมงานอื่นที่จ าเป็นจากรายช่ือผู้จัดจ าหน่าย (Approved 
Supplier List) ซ่ึงได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากทางบริษัทในเบื้องต้นแล้ว  

 การตรวจสอบและจัดท าใบปริมาณงาน (ขั้นตอนที่ 5-7) 
ผลการตรวจสอบราคาจะถูกตรวจสอบอีกครั้งโดยฝ่ายวิศวกรรมก่อนจะถูกจัดส่งต่อไปเพื่อจัดท าเป็นใบ

ปริมาณงาน (Bill of Quantity) ซ่ึงจะถูกทบทวนความถูกต้องของปริมาณงานอีกครั้งโดยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  

 การจัดท าเอกสารประกวดราคา (ขั้นตอนที่ 8) 
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดจะร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดอัตราส่วนก าไรจากการ

ด าเนินงานและจัดท าเอกสารการประกวดราคา 

 การอนุมัติและเสนอลูกค้า (ขั้นตอนที่ 9-10) 
เอกสารประกวดราคาจะถูกจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติเพื่อให้ผู้จัดการฝ่าย

การตลาดน าเสนอลูกค้าต่อไป 
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2.3.3 การด าเนินการกอ่สร้าง 

ภายหลังจากที่บริษัทได้รับงานประมูลจากลูกค้า เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่ึงได้รับการประเมิน
ปริมาณงานเบื้องต้นจากฝ่ายวิศวกรรมอันประกอบด้วย ใบปริมาณงาน (Bill of Quantity) แผนก าหนดเวลาท างาน (Master Plan) ค า
ช้ีแจงรายละเอียดจากลูกค้า และเอกสารที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดส่งต่อไปให้แก่ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้าง ทั้งนี้ การด าเนินการก่อสร้างมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 

 ตรวจสอบเอกสารแสดงปริมาณงาน (ขั้นตอนที่ 1-2) 
ภายหลังจากที่ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ได้รับใบปริมาณงาน (Bill of Quantity) แผนก าหนดเวลา

ท างาน (Master Plan) ค าช้ีแจงรายละเอียดจากลูกค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการโครงการจะท าการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ 
อีกครั้งจากสถานที่ก่อสร้างจริง โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดผู้จัดการโครงการจะท าการปรับปรุงอีกครั้งเพื่อความ
ถูกต้องก่อนจัดท าแผนผังการบริหารโครงการ แผนการจัดก าลังคน แผนการใช้เครื่องมือ จัดท ารายการวัสดุก่อสร้างที่ขออนุมัติใช้
ในการก่อสร้าง แผนการช าระเงินและ แผนก าหนดเวลาท างานราย 3 อาทิตย์ (3-Week Plan) 

 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และแรงงาน (ขั้นตอนที่ 3) 
ภายหลังจากการจัดเตรียมแผนงานต่างๆ  เรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการโครงการจะกระจายแผนงานต่างๆไปยัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิศวกรโครงการคอยควบคุมดูแลแผนงานก่อสร้างซึ่งมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไป
ตามขอบเขตของงาน อาทิเช่น งานโครงสร้างเหล็ก งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ ทั้งนี้หาก
เป็นในส่วนของแรงงานก่อสร้างรายวันนั้น โฟร์แมนจะท าหน้าที่จัดเตรียมก าลังคนตามปริมาณงานที่หัวหน้าวิศวกรในแต่ละหน่วย
ก าหนด 

 จัดเตรียมระบบความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภค (ขั้นตอนที่ 4) 
นอกจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการก่อสร้างแล้วนั้น ในแผนผังการบริหารโครงการของบริษัทนั้นจะมี

หน่วยงานธุรการสนามซ่ึงจะท าหน้าที่จัดหาส านักงานช่ัวคราวพร้อมสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ า ไฟฟ้า และโทรศัพท์ นอกจากนี้
ยังท าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยต่างๆ ในสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงและส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ลูกค้าและบริษัทฯ ก าหนดอีกด้วย 

 ด าเนินงานก่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง (ขั้นตอนที่ 5-7) 
ภายหลังจากโครงการก่อสร้างเริ่มด าเนินการ ในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างจะถูกตรวจสอบโดยหน่วยงาน

ควบคุมคุณภาพ (Quality Control, Quality Assurance and Quality System) ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในแผนผังการบริหารโครงการ ท า
หน้าที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้างเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานและงบประมาณที่ลูกค้าและบริษัทก าหนด และถูกต้องต ามขั้นตอนที่
ก าหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
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 ตรวจสอบงานก่อสร้างโดยลูกค้า (ขั้นตอนที่ 8-9) 
ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จส้ิน บริษัทจัดท าหนังสือส่งมอบงานพร้อมนัดลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้าเพื่อ

ท าการตรวจรับงาน โดยหากมีข้อบกพร่อง ผู้จัดการโครงการจะด าเนินการแก้ไขงานและหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบ
งานที่แก้ไขแล้วอีกครั้ง 

 รับมอบงานก่อสร้างโดยลูกค้า (ขั้นตอนที่ 10) 
เมื่อแก้ไขงานก่อสร้างจนเป็นที่พอใจของลูกค้าแล้ว ลูกค้าจะท าการรับมอบงานและออกหนงัสือรับรองผลงาน

ให้แก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะท าการเก็บเอกสารส าคัญในการก่อสร้างทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปี ภายหลังจากการส่งมอบงานก่อสร้างให้
ลูกค้า 

 

2.3.4 วัสดุก่อสร้าง การจัดหาวัสดุกอ่สร้าง และผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 

วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้างทั้งหมดนั้น บริษัทจะท าการส่ังซ้ือจากผู้จัดจ าหน่ายในประเทศทั้งหมด  
โดยบริษัทมีนโยบายในการจัดหาวัสดุก่อสร้างที่โปร่งใสและถูกต้องตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 กล่าวคือ เมื่อโครงการก่อสร้าง
เริ่มด าเนินการ ผู้จัดการโครงการจะท าหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายจัดซ้ือของบริษัท ซ่ึงจะประจ าอยู่ที่ส านักงานใหญ่ เพื่อท าการ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยภายหลังจากที่ฝ่ายจัดซื้อได้รับรายการวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้จัดการ
โครงการแล้วนั้น ฝ่ายจัดซ้ือจะท าการจัดหาวัสดุก่อสร้างจากผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง และน าเสนอต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อท าการ
อนุมัติวัสดุก่อสร้างต่อไป 

ทั้งนี้ บริษัทจะท าการจัดหาวัสดุก่อสร้างจากผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างที่อยู่ในรายช่ือที่ผ่านการประเมินจากบริษัท
เท่านั้น โดยในการประเมินนั้นผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ส าหรับผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างราย
ปัจจุบันหรือได้รับคะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ส าหรับผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใหม่ โดยบริษัทจะท าการประเมินผู้จ าหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างที่อยู่ในรายช่ือประเมินทุกเดือนและจะประเมินผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใหม่เพื่อจัดเข้าในรายช่ือประเมินทุก 6 เดือน 
ทั้งนี้ หมวดการพิจารณาส าหรับผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างรายปัจจุบันและผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใหม่สามารถแจกแจงได้ดังนี้ 
 

ผู้จ าหน่ายรายปัจจุบัน ผู้จ าหน่ายรายใหม ่

1. คุณภาพสินค้า 
2. การจัดส่งตรงเวลา 
3. ความผิดพลาดของรายการสินค้าขณะจัดส่ง 
4. ความผิดพลาดของราคาสินค้า 

1. สินค้าตรงตามต้องการ 
2. ราคาสินค้าเมื่อเทียบกบัผูจ้ าหน่ายวัสดุก่อสร้างรายปัจจุบนั 
3. เงื่อนไขการช าระเงิน 
4. ระยะเวลาจัดส่งเป็นไปตามความต้องการ 
5. ความพร้อมในการจัดส่งสินค้า 

 
2.3.5 การจัดหาผู้รับเหมาช่วง 

โดยปกติ บริษัทจะรับผิดชอบงานและด าเนินการงานก่อสร้างในส่วนหลักๆ ของโครงการเองทั้งหมดตั้งแต่ งาน
โครงสร้างเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างไรก็ดี ส าหรับงานก่อสร้างในส่วนอื่นๆ อาทิเช่น งานก่อสร้างระบบต่างๆ งานที่
เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม และงานเฉพาะด้านอื่นๆ ทั้งหมด บริษัทจะท าการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงเพื่อด าเนินการ ทั้งนี้ ก่อนการ
เริ่มด าเนินการของโครงการก่อสร้าง ฝ่ายวิศวกรรมจะท าการก าหนดผู้รับเหมาช่วงพร้อมทั้งประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเพื่อจัดท าใบ
ปริมาณงาน (Bill of Quantity) อย่างไรก็ดี เมื่อการก่อสร้างเริ่มด าเนินการ ผู้จัดการโครงการจะท าหน้าที่ในการตรวจสอบความ
พร้อมของผู้รับเหมาช่วงอีกครั้ง โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับข้อก าหนดของสัญญาก่อสร้างเป็นส าคัญ  
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บริษัทมีนโยบายในการจัดหาผู้รับเหมาช่วงเช่นเดียวกับการจัดหาผู้จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยจะต้องโปร่งใส
และถูกต้องตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทั้งนี้ บริษัทจะท าการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงจากรายช่ือผู้รับเหมาช่วงที่ผ่านการประเมิน
จากบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทประเมินผู้รับเหมาช่วงจากคุณภาพงานก่อสร้าง การส่งงานตรงต่อเวลา ความผิดพลาดในการก่อสร้าง 
และต้นทุนการก่อสร้าง ซ่ึงผู้รับเหมาช่วงที่ได้รับคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และบริษัทจะท าการประเมิน
ผู้รับเหมาช่วงที่อยู่ในรายช่ือประเมินทุกเดือนและจะประเมินผู้รับเหมาช่วงรายใหม่เพื่อจัดเข้าในรายช่ือประเมินทุก 6 เดือน  

 

2.3.6 การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับก่อสร้าง 

ส าหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับก่อสร้างนั้น บริษัทมีศูนย์จัดเก็บและดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการจัดหาและจัดส่งเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ก่อสร้างของบริษัทไปยังโครงการก่อสร้าง ซ่ึงกระจายตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ  

อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะในโครงการก่อสร้างใดๆ 
ซ่ึงบริษัทไม่มีหรือมีไม่เพียงพอหรือพ้ืนที่โครงการก่อสร้างอยู่ห่างจากศูนย์จัดเก็บและดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง
ของบริษัท บริษัทจะท าการเช่าจากผู้ให้บริการเช่าที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่มีรายช่ือที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นจากบริษัท โดย
ในการประเมินนั้น บริษัทจะพิจารณาจากการจัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ตรงต่อเวลาและความถูกต้องในการจัดส่ง ซ่ึง        ผู้
ให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 และบริษัทจะท าการประเมินผู้ให้บริการเช่า
เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างที่อยู่ในรายช่ือประเมินทุกเดือนและจะประเมินผู้ให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างรายใหม่
เพื่อจัดเข้าในรายช่ือประเมินทุก 6 เดือน 

บริษัทมีนโยบายในการจัดหาผู้ให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างที่โปร่งใสและถูกต้องตามมาตรฐาน 
ISO 9001 : 2015 เช่นเดียวกับการจัดหาผู้รับเหมาช่วงและผู้จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ดี หากมีเครื่องมือและอุปกรณ์
ก่อสร้างใดที่มีความต้องการและมีปริมาณการใช้สูง บริษัทจะท าการจัดซื้อเพื่อใช้ต่อไปในอนาคต  

 
2.3.7 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีนโยบายในการดูแลด้านส่ิงแวดล้อม โดยจัดให้มีมาตรฐานในการท างานที่สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย
และมาตรฐานของลูกค้าและบริษัทในเรื่องความปลอดภัย ฝุ่นละออง เสียงรบกวน และส่ิงรบกวนอื่นๆ อาทิเช่น มีการกันฝุ่นเพื่อลด
การกระจายของฝุ่นละออง ไม่ด าเนินงานก่อสร้างที่มีเสียงดังในยามวิกาล มีการจัดเก็บวัสดุเหลือใช้ การก าจัดเศษวัสดุและขยะ โดย
วัสดุอันตรายจะถูกก าจัดอย่างถูกหลักวิธี ในขณะที่เศษวัสดุ เช่น เศษเหล็ก เศษโลหะ จะท าการประมูลขายให้แก่ผู้ต้องการ 
นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 
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2.4. ข้อมูลบรษิัท และบริษัทย่อย 

2.4.1. ข้อมูลทั่วไป 

(1) ข้อมูลบรษิัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
ช่ือบริษัทภาษาไทย บริษทั ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

ช่ือบริษัทภาษาอังกฤษ T Engineering Corporation Public Company Limited 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างและรับเหมาติดตัง้งานระบบวิศวกรรม 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ ช้ันที่ 15 อาคารรจันาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้  

 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

เลขทะเบียนบรษิัท 0107548000501 

ทุนจดทะเบียน 10,545,938,156 บาท 

ทุนช าระแล้ว 10,114,938,156 บาท  

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด  10,114,938,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

Home Page www.t-pcl.com 

โทรศัพท ์ 02-018-7190-8 

โทรสาร 02-018-7199 

เลขานุการบรษิัท โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 ต่อ 709  

 โทรสาร : 02-018-7199 

 Email: secretary@t-pcl.com 

แผนกนักลงทนุสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 ต่อ 709 

 โทรสาร : 02-018-7199  

 Email: ir_tec@t-pcl.com 

 

(2) ชื่อและสถานที่ตั้งของนิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแตร่้อยละ 10 ขึน้ไป 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทถือหุ้นบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เกินกว่าร้อยละ 10 

ซ่ึงการลงทุนดังกล่าวนั้น บริษัทมีวัตถุประสงค์ถือครองไว้ในระยะส้ัน โดยมีเจตนาเพื่อหาประโยชน์จากการ

เปลี่ยนแปลงของราคา บริษัทไม่มีวัตถุประสงค์เข้าร่วมในการบริหารงานหรือร่วมเสนอช่ือบุคคลใดๆ ให้เป็น

กรรมการของบริษัทใดที่ทางบริษัทถือหลักทรัพย์อยู่และบริษัทจะใช้สิทธิพึงกระท าอย่างผู้ถือหุ้นทั่วไปของบริษัทผู้

ออกหลักทรัพย์นั้นๆ 

 

http://www.t-pcl.com/
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2.5. โครงสร้างรายได ้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีรายได้รวมทั้งส้ิน 208.85 ล้านบาท โดยที่บริษัทมีการแบ่งลักษณะของโครงการที่รับก่อสร้าง
โดยมีโครงสร้างรายได้ตามลักษณะโครงการ ดังนี้ 

รายได ้
2562 

(สิ้นสุด 30 ก.ย. 62) 
2561 2560 2559 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง                 
- โรงงานอุตสาหกรรม และงาน          

142.40 
 

 68.18 
 

284.87 
 

38.76 
 

176.96 
 

31.47 
 

181.41 
 

47.94   โครงเหล็กรปูพรรณขนาดใหญ ่
- อาคารสูงเพื่อพักอาศัย, ส านักงาน   

10.70  
 

5.12 
 

221.23 
 

30.1 
 

234.86 
 

41.76 
 

150.76 
 

39.84   และศูนย์การค้า 
- โรงพยาบาล 18.87 9.04 105.74 14.39 36.33 6.46 22.73 6 
- กลุ่มปิโตรเคม ี  19.56  9.37 54.74 7.44 99.53 17.7 - - 
รวมรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
ทั้งหมด 

 
191.53 

 
91.71 

 
666.58 

 
90.69 

 
547.68 

 
97.39 

 
354.9 

 
93.78 

รายได้อื่นๆ 17.32 8.29  68.45 9.31 14.7 2.61 23.55 6.22 
รายได้รวม 208.85   100 735.03 100 562.38 100 378.45 100 

 

2.6. สินทรัพย์ของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย 

2.6.1. ที่ดินและอาคาร  

รายละเอียด 

ทรัพย์สิน 
ที่ตั้ง 

พ้ืนที่ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

วัตถุประสงค์ 

การใช้งาน 

ผู้ถือ 

กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  

(ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น  
จ านวน 2 ยูนิต) 

โฉนดที่ดินเลขที่ 

20776, 21572      
อาคารเลขที่ 242, 244 

ถนนกรุงธนบุรี            

แขวงคลองต้นไทร              

เขตคลองสาน  จงัหวัด
กรุงเทพฯ 

0-0-53 ที่ตั้งส านักงาน

ใหญ่ (เดิม) 

บริษัท ที่ดิน       7.95     

อาคาร    0.27          
 

ไม่มี 

ที่ดิน โฉนดเลขที่ 1222, 

1227, 1228, 

10423,10458- 10462 
ต าบลแสนภูดาษ 

อ าเภอบ้านโพธิ์ 

จังหวัดฉะเชงิเทรา 

21-0-43 อยู่ระหว่าง

การศึกษา 

เพื่อพัฒนาที่ดิน 

บริษัท ที่ดิน       60.25           

 

ไม่มี 

รวม      68.47         

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2562   
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2.6.2. เครื่องมือ อุปกรณ์ และสินทรพัยถ์าวรอื่น  

รายการ มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส านักงาน   4.58 

เครื่องจักรและอปุกรณ์   5.42 

ยานพาหนะ   0.82 

รวม 10.82 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2562   

 

จากข้อมูลงบการเงินบริษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินลดลงประมาณ 3.47 ล้าน

บาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของค่าเส่ือมราคาสะสมและการขายที่ดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงบริษทัได้โอนกรรมสิทธิ์ในทีด่ิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อแล้วเมื่อวันที่ 25 และ 28 มิถุนายน 2562 โดยบนัทึกโอนผลก าไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์

ใหม่จากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวจ านวน 0.32 ล้านบาท เข้าก าไร (ขาดทนุ) สะสม และรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์จ านวน 2.40 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่นในงบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการส าหรับ

งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 : ไม่มี) 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บรษิัทได้ไถ่ถอนหลักประกันและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงเดิมเป็นที่ตั้ง

ส านักงานใหญ่และตดิภาระหลักประกันกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งโดยบริษทับันทึกโอนผลก าไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่

จากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวจ านวน 0.82 ล้านบาท เข้าก าไร (ขาดทุน) สะสม และรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่ินและอาคาร

จ านวน 5.15 ล้านบาท เปน็ส่วนหนึ่งของรายได้อืน่ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการส าหรับ

งวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

3. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก และรายชื่อกรรมการบริษัท 

3.1. รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบรษิัท ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 

ล าดับ ชื่อ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละเมื่อเทียบกบั

จ านวนหุ้นที่ออกและ

จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบรษิัทฯ 

ร้อยละเมื่อเทียบกบั

สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัทฯ 

1.  น.ส. ชนิดา แซ่ตั้ง 1,250,000,000 12.36 12.36 

2.  นาย ประสิทธิ์ จงอศัญากุล 602,011,652 5.95 5.95 

3.  บริษทั ไทยเอ็นวดีีอาร์ จ ากัด 575,986,143 5.69 5.69 

4.  นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์ 519,765,700 5.14 5.14 

5.  นาย ราชวิทย์ ชุมวระ 434,630,900 4.30 4.30 

6.  น.ส. พิชัญญา กัญจนาภรณ์ 315,000,000 3.11 3.11 

7.  นาย จอย จาวลา 260,000,000 2.57 2.57 

8.  นาง อัญชัญ จงอัศญากุล 215,900,000 2.13 2.13 

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=T-R&language=en&country=US
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ล าดับ ชื่อ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละเมื่อเทียบกบั

จ านวนหุ้นที่ออกและ

จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบรษิัทฯ 

ร้อยละเมื่อเทียบกบั

สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัทฯ 

9.  น.ส. บุญธิดา เจริญสวัสดิ์ 210,000,000 2.08 2.08 

10.  นาย สุชัย สถาพรชัยสิทธิ์ 169,823,000 1.68 1.68 

 รวม 10 รายแรก 4,553,117,395 45.01 45.01 

11. อื่นๆ  5,561,820,761 54.99 54.99 

 รวมผู้ถือหุ้นทัง้หมด 10,114,938,156 100.00 100.00 

ที่มา SETSMART  

 

3.2. รายช่ือกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1  นายประสิทธ์ิ จงอศัญากุล ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2 นายทรรศนิ จงอศัญากุล ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) 

3 นายธนเดช มหโภไคย  กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

4 นางสาวปัทมกร บูรณสิน กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

5 นายนนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์ กรรมการ 

6 นายพิษณุ วิชิตชลชัย กรรมการ 

7  นายอุดม ฉัตรศิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

8  นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

9  นายชาตรี วรวณิชชานันท์ กรรมการตรวจสอบ 

10  นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน ์ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ที่มา SETSMART  
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4. ประวัติการเพิม่ทุนและประวัตกิารจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมา 

4.1. ประวัติการเพิ่มทุน 

ปี ทุนจดทะเบียน 
(ลบ.) 

ทุนจดทะเบียน   
เพิ่ม/(ลด) (ลบ.) 

ทุนจดทะเบียนหลัง 
เพิ่ม/(ลด) (ลบ.) 

รายละเอียดการเพิ่ม/(ลด) ทุนจดทะเบียน 

2559 40,350,702,039 (138,276) 40,350,563,763 ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 
138,276 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซ่ึงออกไว้
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (T-W3) 

 40,350,563,763 943,486,001 41,294,049,764 เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ T-W3 
จากเดิม 1,451,232,630 หุ้น เป็นจ านวน 2,313,044,400 
หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 861,811,770 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อรองรับการใช้
สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ  T-WA จากเดิม 
94,538,889 หุ้น เป็นจ านวน 176,213,120 หุ้น โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 81,674,231 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท 

2560 41,294,049,764 (28,259,000,000) 13,035,049,764 ลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่เหลือจากการจองซ้ือและ
ช าระค่าหุ้นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด จ านวน 25,690,000,000 หุ้น พร้อมทั้ง 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 
4 (T-W4) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ T-W4”) แก่บุคคลใน
วงจ ากัดที่ ได้ จอง ซ้ือหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุน  จ าน วน 
2,569,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

2561 - - - - 
2562 13,035,049,764 (2,489,111,608) 10,545,938,156 เป็นผลมาจากส่วนที่เหลือจากการจองซ้ือและช าระค่า

หุ้นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด 

ที่มา SETSMART  

 

4.2. ประวัติการจ่ายเงนิปนัผล 

บริษทัไม่มีการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีทีผ่่านมา  

ปี (พ.ศ.) อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท) 
2559 - 
2560 - 
2561 - 

ที่มา SETSMART  
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ส่วนท่ี 3 

ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

ตารางงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงนิสด และอตัราส่วนทางการเงนิเปรียบเทียบปี 2559-2561  

งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 (หน่วย : พันบาท) 

 

 
งบการเงินรวม 

ณ 30 ก.ย. 62 ปี 2561 ปี 2560 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

รายได้       

   รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง - - 666,580 90.69 547,679 97.39 
   รายได้อ่ืน - - 68,453 9.31 14,704 2.61 

รวมรายได ้ - - 735,033 100.00 562,383 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

  ต้นทุนงานรับเหมาก่อสร้าง - - 818,441 111.35 533,790 94.92 
     ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานและบริหาร - - 123,453 16.81 129,469 23.02 

  หนี้สงสัยจะสูญ - - - - 359 0.06 

  กลับรายการประมาณการหนี้สิน 

        ส าหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง - - 

 

(21,854) 

 

(2.97) - - 

ขาดทุนก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล - - (185,007) (25.19)   (101,235) (18.00) 

ต้นทุนทางการเงิน - - 4,149 0.56 13,513 2.40 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ - -      (2,440) (0.33) 4,430 0.79 

ขาดทุนส าหรับปี - -    (186,716)     (25.42) (119,178) (21.19) 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน - -               2,580        0.35 (17,721) (3.15) 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - -    (184,136)     (25.07) (136,899) (24.34) 

ขาดทุนต่อหุ้น - -    (0.0185) - (0.0118) - 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย : พันบาท) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สิ้นสุด 30 ก.ย.62 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน  ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายได้         
   รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 191,533 91.71 666,580 90.69 547,679 97.39 354,906 93.78 
   รายได้อ่ืน 17,321 8.29 68,450 9.31 14,704 2.61 23,547 6.22 
รวมรายได ้ 208,854 100.00 735,030 100.00 562,383 100.00 378,453 100.00 
ค่าใช้จ่าย         
 ต้นทุนงานรับเหมาก่อสร้าง 179,960 86.17 818,441 111.35 533,790 94.92 327,258 86.47 
 การกลับรายการจากการยกเลิกสัญญาก่อสร้าง (70,730) 33.87 - - - - - - 

    ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหาร 68,831 32.96 123,531   16.81 129,389  23.01 116,003 30.65 
 หนี้สงสัยจะสูญ - - - -        359 0.06 131,940 34.86 
ประมาณการหนี้สินส าหรับผลเสียหายจากคดี
ฟ้องร้อง(กลับรายการ) 

 
- 

 
-   (21,854) (2.97) - - 97,064 

 
25.65 

 ขาดทุนจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - - - - - - 23,702 6.26 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
นิติบุคคล 

 
30,793 

 
14.74  (185,088)  (25.18) (101,155) (17.99) (317,514) (83.89) 

ต้นทุนทางการเงิน 2,555 1.22 4,149 0.56 13,513 2.40 18,704 4.94 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (81) 0.04 (2,440) 0.33 4,430 0.79 (37,231) (9.83) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 28,319 13.56  (186,797)  (25.41)  (119,098)  (21.18)  (298,987) (79.00) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (7,185) (3.44)     2,580 0.35    (17,721)   (3.15) 121,705 32.16 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 21,134 10.12 (184,217) (25.06)  (136,819) (24.33) (177,282)  (46.84) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 0.0028 -    (0.0185) -    (0.0118) -   (0.0296) - 
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งบแสดงฐานะการเงิน – งบการเงินรวม (หน่วย : พันบาท) 

 

  

งบการเงินรวม 

ณ 30 ก.ย. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย์       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 21,633 2.32 
เงินลงทุนชั่วคราว - - - - 8,486 0.91 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ - - - - 137,696 14.74 
รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ-สุทธิ - - - - - - 
สินค้าคงเหลือ - - - - 16,505 1.77 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน - - - - 16,161 1.72 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน-สุทธ ิ - - - - 4,941 0.52 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน - - - - 205,422 21.98 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน - - - - 84,882 9.08 
เงินลงทุนเผื่อขาย - - - - 53,325 5.71 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - - 
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - - - - - - 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - 11,111 1.19 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ - - - - 463,936 49.65 
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง-สุทธิ - - - - 45,722 4.89 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - - - 4,003 0.43 
สินทรัพย์อ่ืน - - - - 66,023 7.07 
รวมสินทรัพย์ - - - - 934,424 100.00 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น - - - -   
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - 21,926 2.35 
เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนก่อสร้างค้างจ่าย - - - - 216,019 23.12 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี - - - - 40,171 4.30 
ส่วนของหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถงึก าหนดช าระใน 1 ปี - - - - 420 0.04 
เงินกู้ยืมระยะสั้นอ่ืน - - - - 12,236 1.30 
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานหมุนเวียน - - - - 8,025 0.86 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - - - - 9,114 0.98 

   ประมาณการหนี้สินระยะสั้น - - - - 361 0.04 
   ประมาณการหนี้สินจากขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง - - - - 28,290 3.02 
   ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน - - - - 851 0.09 
   เงินประกันผลงานค้างจ่ายผู้รับเหมาช่วง - - - - - - 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 14,638 1.57 
รวมหนี้สินหมุนเวียน - - - - 352,051 37.68 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - - - - 

   เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน - - - - 31,776 3.40 
   เงินกู้ยืมระยะยาวอ่ืน - - - - - - 
   หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - 594 0.06 
   ประมาณการหนี้สินส าหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง - - - - 97,064 10.39  
   ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน - - - - 4,702 0.50 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - - - - - - 
รวมหนี้สิน - - - - 486,187 52.03 
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งบแสดงฐานะการเงิน - งบการเงินรวม (หน่วย : พันบาท) (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

ณ 30 ก.ย. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน - - - - 13,035,050 - 
ทุนช าระแล้ว - - - - 10,114,931 1,082.48 
ส่วนเกิน(ส่วนต่ า)มูลค่าหุ้นสามัญ - - - -   (8,500,748) (909.72) 
ส ารองส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - - - 7,594 0.81 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม       
   จัดสรรแล้ว ส ารองตามกฎหมาย - - - - 5,527 0.59 
ขาดทุนสะสม - - - - (1,420,284) (152.00) 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - 241,217 25.81 
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่ - - - - 448,237 47.97 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - - - - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - 448,237 47.97 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - 934,424 100.00 

 

หมายเหตุ  

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ปิดบริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไม่ได้ด าเนินกิจการ ทั้งนี้ ได้จดทะเบียนเลกิ

กิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 การจัดท างบ
การเงินรวมได้จัดท าในส่วนของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อแสดงผลการด าเนินงาน  ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสดจะแสดงเป็น

รายการ ”สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ” 
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งบแสดงฐานะการเงิน - งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ 30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
สินทรัพย์         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,833 1.92  42,241 4.95 20,639 2.20 184,844 16.48 
เงินลงทุนชั่วคราว 5,296 0.79 4,014 0.47 8,486 0.91 - - 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 79,445 11.87 181,645 21.34 137,696 14.74 109,352 9.75 
สินค้าคงเหลือ - - 156 0.02 16,505 1.77 9,915 0.88 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 6,738 1.01 23,501 2.76 16,161 1.73 9,423 0.84 
เงินมัดจ าเพื่อซื้อกิจการ 5,676 0.85       
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจา้ของ - - 854 0.10     
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน-สุทธ ิ 2,207 0.33 3,969 0.47 4,941 0.53 3,111 0.27 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 112,195 16.77 256,380 30.11 204,428 21.88 316,645 28.22 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน 257,351 38.46 297,312 34.92 84,882 9.08 90,167 8.04 
เงินลงทุนเผื่อขาย 28,875 4.32 36,060 4.24 53,325 5.70 76,725   6.84 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - 999 0.11 - - 
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - - - - - - - - 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,305 1.24 9,448 1.11 11,111 1.19 28,887 2.58 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 79,288 11.85 82,763 9.72 463,936 49.65 474,067 42.25 
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 71,416 10.67 82,159 9.65 45,722 4.89 75,658 6.74 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,029 0.60 5,178 0.61 4,003 0.43 2,676 0.24 
สินทรัพย์อ่ืน 107,625 16.09 82,072 9.64 66,023 7.07 57,134 5.09 
รวมสินทรัพย์ 669,084 100.00 851,372 100.00 934,429 100.00 1,121,959 100.00 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - 21,926 2.35 21,815 1.94 
เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนก่อสร้างค้างจ่าย 169,445 25.32 198,875 23.36 215,943 23.11 216,580 19.30 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน  
   การเงินที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
40,171 

 
4.30 

 
69,000 

 
6.15 

ส่วนของหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่า 
   การเงินที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

    
304 

 
0.05 

 
282 

 
0.03 

 
420 

 
0.04 

 
895 0.08 

เงินกู้ยืมระยะสั้นอ่ืน 12,236 1.83 12,236 1.44 12,236 1.32 - - 
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานหมุนเวียน 26,246 3.92 21,625 2.54 8,025 0.86 16,354 1.46 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 35,701 5.34 8,757 1.03 9,114 0.98 7,270 0.65 

   ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 
   ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนส าหรับ  
      ผลประโยชน์พนักงาน           

4,165 
 

1,948 

0.62 
 

0.29 

1,472 
 

- 

0.17 
 

- 

361 
 

851 

0.04 
 

0.09 

3,734 
 

- 

0.33 
 

- 
ประมาณการหนี้สินจากขาดทุนท่ีคาดว่าจะ 
   เกิดขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญา 

   ประมาณการหนี้สินส าหรับค่าปรับจาก 
      ความล่าช้า 

 
- 
 

- 

 
- 
 

- 

 
192,805 

 
23,610 

 
22.65 

 
2.77 

 
28,290 

 
- 

 
3.03 

 
- 

 
- 
 

- 

 
- 
 

- 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 24,504 3.66 14,363 1.69 14,638 1.57 14,709 1.32 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 274,549 41.03 474,025 55.68 351,975 35.72 350,357 31.23 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ 30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - - - - 40,171 3.58 

   เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน 20,909 3.12 24,606 2.89 31,776 3.40 31,769 2.83 
   เงินกู้ยืมระยะยาวอ่ืน - - - - - - 12,236 1.09 
   หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 80 0.01 311 0.04 594 0.06 1,014 0.09 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2,850 0.43 2,931 0.34 - - - - 

   ประมาณการหนี้สินส าหรับผลเสียหายจาก 
      คดีฟ้องร้อง 

 
77,666 

 
11.61 

 
78,461 

 
9.22 

 
97,064 

 
10.39 

 
97,064 

 
8.65 

   ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับ 
      ผลประโยชน์พนักงาน 

 
7,523 

 
1.12 

 
6,664 

 
0.78 

 
4,702 

 
0.50 

 
5,049 

 
0.45 

รวมหนี้สิน 383,577 57.33 586,998 68.95 486,111 52.02 537,660 47.92 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทุนจดทะเบียน 10,545,938 - 13,035,050 - 13,035,050 - 41,294,050 - 
ทุนช าระแล้ว 10,114,938 1,511.76 10,114,938 1,188.08 10,114,931 1,082.47 10,114,931 901.54 
ส่วนเกิน(ส่วนต่ า)มูลค่าหุ้นสามัญ (8,500,748) (1,270.51) (8,500,748) (998.48) (8,500,748) (909.72) (8,500,748) (757.67) 
ส ารองส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - - - 7,594  0.82           6,756 0.60 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม         
   จัดสรรแล้ว ส ารองตามกฎหมาย 5,527 0.83 5,527 0.65 5,527 0.59        5,527 0.50 
ขาดทุนสะสม (1,327,380) (198.39) (1,356,023) (159.28) (1,420,203) (151.99) (1,302,254) (116.07) 
ส่วนเกินทุนจากใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะ
ซื้อหุ้นหมดอายุ 

 
7,860 

 
1.17 

 
7,860 

 
0.92 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (14,690) (2.20)  (7,180) (0.84) 241,217 25.82 260,087 23.18 
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 285,507 42.67 264,374 31.05 448,318 47.98 584,299 52.08 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - - - - - - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 285,507 42.67 264,374 31.05 448,318 47.98 584,299 52.08 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 669,084 100.00 851,372 100.00 934,429 100.00 1,121,959 100.00 
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งบกระแสเงินสด  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สิ้นสุด  
30 ก.ย. 62 

ปี 2561 ปี 2560 สิ้นสุด 
 30 ก.ย.62 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน        
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - (189,156) (114,748) 28,238 (189,237) (114,668) (336,219) 
รายการปรับปรุง          
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย - 10,874 13,328 4,100 10,874 13,328 14,633 
หนี้สงสัยจะสูญ-ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่่าย - - - - - - 3,846 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน - 1,718 1,939 2,807 1,718 1,939 1,507 
ตัดจ าหน่ายลูกหนี ้ - - - 933 - - - 
ตัดจ าหน่ายเงินค้ าประกัน - - - 100 - - - 
ค่าใช้จ่ายพนักงานจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - 265 839 - 265 839 978 
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (กลับรายการ) - 1,112 (820) 977 1,112 (820) 2,717 
หนี้สูญ - - 3,166 - - 3,166 - 
หนี้สงสัยจะสูญ - 500 5,000 - 500 5,000 131,940 
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ - (963) (4,641) (5,676) (963) (4,641) - 
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ภาษีเงินได้ 
   ถูกหัก ณ ที่จ่าย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(2,358) 

 
- 

 
- 

 
- 

ประมาณการหนี้สินส าหรับผลเสียหาย 
   จากคดีความฟ้องร้อง 

 
- 

 
3,251 

 
- 

 
198 

 
3,251 

 
- 

 
97,718 

กลับรายการประมาณการหนี้สินส าหรับ 
   ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง 

 
- 

 
(21,854) 

 
- 

 
- 

 
(21,854) 

 
- 

 
- 

กลับรายการเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - (2,757) (156) - (2,757) (6,670) 
ประมาณการหนี้สินจากขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิด  
  ขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญา (กลับรายการ) 

 
- 

 
164,515 

 
28,290 

 
(185,737) 

 
164,515 

 
28,290 

 
- 

ประมาณการหนี้สินส าหรับค่าปรับ 
     จากความล่าช้า(กลับรายการ) 

 
- 

 
23,609 

 
- 

 
(3,233) 

 
23,609 

 
- 

 
- 

กลับรายการของมูลค่าของงานที่เสร็จ 
   แล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
104,040 

 
- 

 
- 

 
- 

กลับรายการเจ้าหนี้การค้า - (2,326) - (3,562) (2,326) - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - (52,179) (1,306) (2,400) (52,179) (1,306) (112) 
(ก าไร)ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ - (486) 87 18 (486) 87 373 
(ก าไร)ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการปรับ 
   มลูค่าของเงินลงทุนชั่วคราว 

 
- 3,532 7,670 

 
(1,758) 3,532 7,670 - 

ขาดทุนจากการเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุน - - - - - - 23,703  
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 
   ในบริษัทย่อย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
146 

 
- 

 
- 

(ก าไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย - 6,913 (22) (2,392) 6,913 (22) - 
ขาดทุน(ก าไร)จากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า - 460 (434) 320 460 (434) - 
กลับรายการดอกเบี้ยค้างจ่าย - - (2,912) - - (2,912) - 
ดอกเบี้ยรับ - (550) (762) (1,957) (547) (762) (8,139) 
ดอกเบี้ยจ่าย - 3,186 6,623 37 3,186 6,623 12,457 

 - (47,579) (61,460) (67,461) (47,511) (61,380) (61,268) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สิ้นสุด  
30 ก.ย. 62 

ปี 2561 ปี 2560 สิ้นสุด 
 30 ก.ย.62 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง        

เงินลงทุนชั่วคราว - 480 (15,722) 156 480 (15,722) 2,675 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - (43 956) (31,538) (771) (43,957) (31,538) (48,577) 

สินค้าคงเหลือ - 16,349 (6,589) 156 16,349 (6,589) (6,436) 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน - 972 (1,830) 1,762 972 (1,830) 1,744 

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระหลักประกัน -  (212,430) 5,285 39,961 (212,430) 5,285 (55,612) 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอ่ืน - 2,045 17,417 210 2,045 17,417 (8,774) 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - (36,356) 29,936 10,742 (36,356) 29,936 (10,517) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - 112 534 206 112 534 (520) 

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)        

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน - (17,038) 2,349 (30,467) (16,963) 2,275 (34,105) 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานหมุนเวียน - 13,600 (8,329) 4,663 13,600 (8,329) 1,005 
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - (357) 1,844 26,944 (357) 1,844 1,455 

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น - - (2,553) (753) - (2,553) (1,679) 

ประมาณการหนี้สินส าหรับค่าปรับ 
   จากความล่าช้า 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(20,377) 

 
- 

 
- 

 
- 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน - (275) (71) 10,140 (275) (71) - 

ประมาณการหนี้สินส าหรับผลเสียหาย 
   จากคดีฟ้องร้อง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(993) 

 
- 

 
- 

 
- 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน 
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

- 
- 

 (7,171) 
(607) 

2,764 
- 

(3,583) 
- 

(7,171) 
(607) 

2,764 
- 

(7,624) 
- 

     เงินสดจ่ายเพื่อการด าเนินงาน  (332,211) (67,963) (29,465) (332,069) (67,957) (226,731) 

เงินสดรับดอกเบี้ย  557 790 888 555 790 8,215 

เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน   -  - - 30,751 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้  (23,501) (16,161) (6,738) (23,501) (16,161) (9,423) 

     เงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน  (355,155) (83,334) (35,315) (355,015) (83,328) (197,188) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        

     เงินสดรับจากบริษัทย่อย - - - 854 - - - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย - - (187) - - (187) (5,978) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผือ่ขาย - 18,303 22 2,392 18,303 22 7,673 

เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษัทย่อย  - - - - - (1,000) - 

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจา้ของ - (854) - - - - - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออุปกรณ์ - (787) (2,471) (171) (787) (2,471) (63,502) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และ 

     อุปกรณ์ 

 

- 

 

424,797 

 

1,342 

 

3,078 

 

424,797 

 

1,342 

 

112 

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - (2,175) - - (2,175) - 

     เงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมลงทุน - 441,459 (3,469) 6,153 442,313 (4,469) (61,695) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สิ้นสุด  
30 ก.ย. 62 

ปี 2561 ปี 2560 สิ้นสุด 
 30 ก.ย.62 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน        

เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง) - (21,926) 111 -    (21,926) 111 (15,752) 

จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - (40,171) (69,000) - (40,171) (69,000) (69,000) 

เงินสดจ่ายช าระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า 

   การเงิน 

 

- 

 

(420) 

 

(895) 

 

(209) 

 

(420) 

 

(895) 

 

(1,838) 
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นอ่ืน - 15,000 - -  15,000 - - 

เงินสดจ่ายช าระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นอ่ืน - (15,000) - -    (15,000) - - 

เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิของใบส าคัญ

แสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

 

- 

 

7 

 

- 

 

- 

 

 7 

 

- 

 

- 

จ่ายดอกเบี้ย - (3,186) (6,624) (37) (3,186) (6,624) (11,660) 
   เงินสดสุทธ ิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ - (65,696) (76,408) (246) (65,696) (76,408) (98,250) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธ ิ - 20,608 (163,211) (29,408) 21,602 (164,205) (357,133) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

    ณ วันที่ 1 มกราคม 

 

- 

 

21,633 

 

184,844 

 

42,241 

 

20,639 

 

184,844 

 

541,977 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 

- 

 

42,241 

 

21,633 

 

12,833 

 

42,241 

 

20,639 

 

184,844 
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ 30 ก.ย.62 ปี 2560 ณ 30 ก.ย.62 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง        

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) - 0.55 0.41 0.54 0.54 0.88 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) - 0.40 0.34 0.47 0.40 0.63 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) -   (0.30) (0.09) (0.89)   (0.24) (0.48) 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) - 6.62 1.37 4.58 6.62 5.33 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) - 54.42 262.77 78.59 54.42 67.50 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) - 40.41 1,155.28 98.25 40.41 48.87 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - 8.91 0.31 3.66 8.91 7.37 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) - 2.47 0.98 3.95 2.47 1.41 

ระยะเวลาช าระหนี้ (วัน) - 145.88 368.40 91.23 145.85 256.21 

Cash cycle (วัน) - (82.55) (122.72) (8.97) (82.52) (181.34) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร        

อัตราก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (%) - 2.54 0.06 (22.78) 2.54 7.79 

อัตราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) - (21.17) 0.14 (41) (21.00) (79.00) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) - (23.08) 0.10 (52.42) (23.07) (44.46) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน        

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) - (11.75) 0.04 (21.26) (11.74) (24.34) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) - (22.75) 0.40 (64.36) (22.73) (76.73) 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) - 0.55 0.27 0.84 0.55 0.31 

   อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน        

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) - 1.02 1.34 2.22 1.02 0.92 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า) - 7.50 14.79 85.97 7.49 9.55 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพัน 

(เกณฑ์เงินสด) 

(เท่า) - (1.15) (92.72) (79.73) (1.15) (1.66) 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) - N/A N/A N/A N/A N/A 
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