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	 ตลอดระยะเวลาเกือบ	
30	ปทีีผ่า่นมา	ดว้ยความโดดเดน่
และเปน็ผูน้ำาตลาดในธรุกจิการให้
บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม
การจดัหาเครือ่งจกัรและอปุกรณ์
และการกอ่สรา้งโรงงานอตุสาห-
กรรม	แบบครบวงจร	(	Integrated
Engineering,	 Procurement	
and	Construction,	Integrated
EPC)	ทัง้ในและตา่งประเทศ	ของ	
บริษัท	 โตโย-ไทย	 คอร์ปอเรชั่น	
จำากดั	(มหาชน)	(TTCL)	ทีม่คีวาม
ได้เปรียบด้านความพร้อมในการ
รับงานก่อสร้างโครงการโรงงาน
ที่มีความสลับซับซ้อนและต้อง
อาศัยความรู้ความชำานาญทาง
ด้านวิศวกรรมและประสบการณ์
ในการบริหารจัดการโครงการ	
เป็นองค์ประกอบสำาคัญในการ
ทำางาน	ทำาให้	TTCL	ได้รับความ
ไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้า	 ใน
เรือ่งคณุภาพของงาน	การสง่มอบ
งานได้ทันตามกำาหนดระยะเวลา	
การคำานึงถึงความปลอดภัยใน
การก่อสร้างและการมีส่วนร่วม
ในความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่แวดลอ้มทีด่ตีอ่ชมุชน	เสมอมา
ดูจากผลงานในการรับเหมา
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
แบบครบวงจรทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ	กว่า	200	โครงการ
ท่ีผ่านมา	คงจะการันตีได้ว่า	บริษัท
โตโย-ไทย	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	
(มหาชน)	(TTCL)	เป็นผู้นำาที่ยืน
อยู่แถวหน้าของวงการก่อสร้าง	
ประเภท	EPC	ซึง่มผีูป้ระกอบการ
อยูน่อ้ยรายในประเทศไทย	ฉบบันี้
นิตยสาร	Construction	Variety		
มีโอกาสได้พูดคุยกับ	คุณสุรัตนา
ตฤณรตนะ	รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร	 และประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฎิบัติการ	 ประธานธุรกิจ
พลั งงาน	 กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง	 ที่มีดีกรีจบทางด้าน
วศิวกรรมศาสตร	์สาขาเครือ่งกล	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
และไดร้บัความไวว้างใจจากคณะ
ผู้บริหารถึงความสามารถในการ
โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่น	 ได้
บอกกลา่วถงึภาพรวมกลยทุธข์อง
ธุรกิจ	TTCL	นับจากนี้ไป	

CST: ความเป็นมาของบริษัท 
โต โ ย - ไท ย  ค อ ร์ ป อ เ ร ชั่ น 
จำากัด(มหาชน)
	 บ ริ ษั ท 	 โต โย - ไทย	
คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	 (มหาชน)	
ก่อตั้งในปี	2528	จากการร่วมทุน
ระหว่าง	บริษัท	อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์	 จำากัด	 (มหาชน)	
(ITD)	และ	Toyo	Engineering	
Corporation	 (TEC)	 ประเทศ
ญ่ีปุ่น	ในสัดส่วน	51%	และ	49%
ตามลำาดับ	 และกิจการได้พัฒนา
และเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง	 จน
ในที่สุดได้แปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจำากัด	 ในปี	 2551	 และ
นำาหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ในปี	 2552		
ปัจจุบัน	 TEC	 ยังเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่สุด	 มีสัดส่วนการถือหุ้น	
22.3%	 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด	
และมี	 Chiyoda	 Corporation	
ซึง่เปน็ผูร้บัเหมาขนาดใหญอ่นัดบั
ที่สองจากประเทศญี่ปุ่น	 ถือหุ้น
ในสัดส่วน	 6%	 และ	 ITD	 มี
สดัสว่นการถอืหุน้	3.3%	ปจัจบุนั	
TTCL	ถือว่าบริษัทเป็นผู้รับเหมา
ประเภท	 EPC	 ในประเทศไทยที่
มีศักยภาพในการรับงานได้ด้วย
ตัวเอง	 ไม่ต้องพึ่งพาบริษัทอื่นใน
การเข้าร่วมประมูลงาน	 ซึ่งกลุ่ม
ลูกค้าหลักที่บริษัทให้บริการ	 จะ
ประกอบไปด้วยบริษัทขนาดใหญ่
ทั้งในและต่างประเทศ	 ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	เคมีภัณฑ์	
โรงกลั่นนำ้ามันและก๊าซ	 และ
พลังงาน
										จากการทำางานในเชงิเนน้
คุณภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	
ได้ส่งผลให้	 TTCL	มีสถานะทาง
ธุรกิจที่แข็งแกร่ง	 และมีชื่อเสียง
เปน็ทีย่อมรบัในวงกวา้ง	เนือ่งจาก
ลูกค้าส่วนใหญ่ของ	 TTCL	 เป็น
บรษิทัเจา้ของโครงการขนาดใหญ่
หรือบริษัทข้ามชาติ	 ซึ่งให้ความ
สำาคัญกับคุณภาพและกำาหนด

เวลาสูง	 นอกจากนี้	 จุดแข็งอีก
ประการของ	 TTCL	 คือความ
สามารถในการบริหารต้นทุนที่
ตำ่าและมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งความ
ได้เปรียบเหล่านี้	 จะเป็นปัจจัย
สำาคัญที่ทำาให้	 TTCL	 สามารถ
รักษาความเป็นผู้นำาในตลาดรับ
เหมาก่อสร้างประเภท	 EPC	 ต่อ
ไปได้ในระดับสากล
	 ในปีหน้า	 คือ	 พ.ศ.	
2558	TTCL	จะมีอายุครบ	30	ปี
ซึ่ งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	
TTCL	เตบิโตในฐานะทีเ่ปน็	First	
&	 All	 Around	 Engineering	
หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า	 การ
ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรม
ก่อสร้างแบบครบวงจร	แห่งแรก
ของประเทศไทย	ซ่ึงในต่างประเทศ
จะเรียกบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจใน
ลักษณะนี้ว่า	 EPC	 Contractor	
ซึง่ยอ่มาจาก	Engineering,	Pro-
curement,	and	Construction	
กล่าวโดยเฉพาะสำาหรับ	 TTCL	
เรามีปรัชญา	หรือ	แนวทางในการ
ดำาเนินงานว่า	“Joy	of	Engineering
and	 Achievement”	 และได้
ยึดถือแนวทางนี้มาโดยตลอด
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จนถึงในปัจจุบัน	นอกจากนี้	เพื่อ
เป็นการเตรียมพร้อมในการก้าว
ขึ้นมาเป็นผู้นำาในระดับสากล	
TTCL	ได้มีการก่อตั้ง	บริษัทย่อย
และสำานักงานสาขา	 ทั้งที่อยู่ใน
ภูมิภาคเดียวกัน	 เช่น	 เวียดนาม,	
มาเลเซีย,	ฟิลิปปินส์,	 เมียนมาร์,	
สิงคโปร์	 และในภูมิภาคอื่น	 เช่น	
การ์ตาร์,	 และ	 สหรัฐอเมริกา	
เป็นต้น	 เพื่อเป็นการรองรับการ
เจริญเติบโตของ	TTCL	ในระยะ
ยาวต่อไป		
	 ปั จจุ บั น 	 TTCL	 มี
จำานวนวิศวกรที่ปฏิบัติงานอยู่
ประมาณ	2,200	คน	“เราตั้งเป้า
หมายว่า	 ในอนาคต	 บริษัทใน
เครือของประเทศเวียดนามและ

เมียนมาร์	 จะมีขีดความสามารถ
และพัฒนาศักยภาพให้สามารถ
ดำาเนินธุรกิจ	 EPC	 ได้เหมือน
วศิวกรของ	TTCL	ทีป่ระเทศไทย
สามารถทำาได้”
	 อีกธุรกิจหนึ่งซึ่งถือเป็น
ความได้เปรียบของ	 TTCL	 คือ	
Energy	 Development	 หรือ
การพัฒนาธุรกิจด้านพลังงาน	
เนื่องจาก	 TTCL	 ค่อนข้างจะมี
ความชำานาญจากการที่สั่งสม
ประสบการณ์มายาวนาน	 ซึ่ง
เราได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยที่
ประเทศสิงคโปร์	ชื่อ	Toyo	Thai	
Power	Holdings	ซ่ึงจะมีนโยบาย
ทีจ่ะลงทนุในธรุกจิดา้นพลงังาน
ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนใน

ภูมิภาค	 เช่น	 ไทย,	 เมียนมาร์,	
ญี่ปุ่น,	 และ	 เวียดนาม	อีกทั้งยัง
มีความหลากหลาย	 ในประเภท
ของโรงไฟฟ้า	 เช่น	 โรงไฟฟ้า
พลังงานก๊าซ,	แสงอาทิตย์,	Bio-
mass,	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด	
ขนาด	 1,280	 เมกกะวัตต์	 และ
ใช้งบลงทุนสูงถึง	 2,600	 ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ	ซึง่ขณะนีย้งัอยูใ่น
ขั้นตอนการเจรจากับทางรัฐบาล
เมียนมาร์

CST : กลยุทธ์การขับเคลื่อน
องค์กรนับจากนี้ไป

TTCL	 ยังคงมุ่งมั่นในการขยาย
ธุรกิจทั้ งในประเทศและต่าง
ประเทศ	นอกจากจำานวนวิศวกร
ในประเทศไทยกว่า	 2,000	 คน
แล้ว	 เรายังมี	วิศวกรในประเทศ
เวียดนาม	 300	 กว่าคน	 วิศวกร
ในประเทศเมียนมาร์	80	คน	ซึ่ง
บุคลากรเหล่านี้	 ทาง	 TTCL	 ได้
นำามาฝึกอบรมในประเทศไทย	
ซึ่งจะดำาเนินคู่ขนานไปกับธุรกิจ
พลั งงาน	 และทั้ งสองธุ รกิจ

สามารถที่จะเกื้อหนุนกันได้ดี	
เช่น	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ
ขนาด	120	เมกกะวัตต์	ที่	TTCL	
ไดล้งทนุในประเทศเมยีนมาร์	แม้
จะมีเงื่อนเวลาที่จำากัดมาก	 เราก็
สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้สำาเร็จ	
โดยใชเ้วลาไมถ่งึครึง่ปี	แมจ้ะเปน็
งานทีเ่หนือ่ยแตเ่รากม็คีวามภมูใิจ
ที่เราสามารถใช้ทั้งประสบการณ์
และองคค์วามรูท้างวศิวกรรมทีม่	ี
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าและสร้างความพึงพอใจ
ได้สูงสุด	 ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่
พิสูจน์ถึงศักยภาพของเรา	 และ
ได้รับความไว้วางใจให้ศึกษา
โครงการต่อไป	 คือ	 โรงไฟฟ้า
ถ่านหินสะอาด	 ซึ่งเรามีความได้
เปรียบกว่านักลงทุนทั่วไปที่ต้อง
ไปหาที่ปรึกษาก่อน	ในขณะที่เรา
สามารถใช้	internal	resource	ที่
เรามีอยู่ได้ทันที

CST: มองภาพรวมของ AEC 
และการขยายธุรกิจอย่างไร
	 โดยหลักการ	 AEC	 มี
วัตถุประสงค์ให้บรรดาประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคอาเซียนรวม



15CONSTRUCTION VARIETY

กันเพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขันทางการค้าในเวทีโลก	
ซึ่งเน้นให้แต่ละประเทศใช้ความ
ชำานาญหรือจุดแข็งที่ประเทศตัว
เองมีอยู่และร่วมมือกัน	 ซึ่งหาก
เราพิจารณาดูในรายละเอียดใน
แต่ละประเทศสมาชิก	 จะพบว่า
มีข้อได้เปรียบ	เสียเปรียบ	ที่แตก
ต่างกันออกไป	แต่ซึ่งที่จะเกิดขึ้น
เหมือนกันก็คือ	การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในประเทศของตัวเองในด้านต่างๆ
ซึ่งก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องของการ
ลงทุนและตามมาด้วยโครงการ
ก่อสร้างในท้ายท่ีสุด	ซ่ึงแนวทางน้ี
ก็จะสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ธุรกิจของ	 TTCL	 ที่ได้วางเอาไว้	
เช่น	 จากบรรดาประเทศสมาชิก
ทั้งหมด	 10	 ประเทศของ	 AEC	
ขณะนี้	TTCL	ได้มีการขยายงาน
และจดัตัง้บรษิทัยอ่ยอยูแ่ลว้ถงึ	6	
ประเทศด้วยกัน	 ยกตัวอย่างเช่น	
บริษัทลูกในประเทศเวียดนาม	
ซึ่งปัจจุบัน	 ได้ดำาเนินธุรกิจมา
เป็นระยะเวลาจนถึงปัจจุบันกว่า	
17	ปีแล้ว

	 ส่ วน เป้ าหมายการ
เติบโตในธุรกิจก่อสร้าง	EPC	ใน
ระยะยาว	ช่วง	5–10	ปี	ขณะนี้	
TTCL	ไดพ้จิารณาในสองภมูภิาค	
คือ	กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง	
เช่น	ประเทศการ์ตาร์	ซึ่ง	TTCL
อยู่ระหว่างดำาเนินการก่อสร้าง
โครงการการแปลงนำ้ าทะเล
ให้เป็นนำ้าจืด	 (Desalination	
Plant)	หรอืที	่รฐัเทกซสั	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	ซ่ึง	TTCL	อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างโรงงานผลิตโซดาไฟ
และการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์
โดยนอกจากการก่อสร้างที่ทำาไป
จะเปน็รายไดข้อง	TTCL	แลว้	อกี
สิ่งหนึ่งที่จะเป็นผลพลอยได้จาก
งานดังกล่าว	 คือประสบการณ์
และเงื่อนไขตลอดจนข้อจำากัด
ตา่งๆ	ในการดำาเนนิธรุกจิกอ่สรา้ง	
EPC	ในภมูภิาคนัน้ๆ	และจะเปน็
ข้อมูลที่สำาคัญและเป็นประโยชน์
อย่างสูงในอนาคต
ในส่วนของธุรกิจการลงทุนใน
โรงไฟฟ้า	 นโยบายของ	 TTCL	
คือจะลงทุนก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้

ก่อสร้างโรงไฟฟ้านั้นด้วย	 ซึ่ง
นอกจากจะเป็นเหตุผลเรื่ อง
ประสิทธิภาพและต้นทุนในการ
กอ่สรา้งโครงการแลว้	ยงัเปน็การ
ทำ า ให้ แน่ ใจว่ าคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้านั้นๆ
เป็นไปตามนโยบายตามมาตรฐาน
ของ	TTCL	ยกตัวอย่างเช่น	โรง
ไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
กังหันก๊าซ	ที่ประเทศเมียนมาร์
มูลค่าโครงการรวม	 170	 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ	 มีกำาลังการผลิต	
120MW	 ซึ่งได้สัมปทานจาก
รัฐบาลเมียนมาร์เป็นระยะเวลา	
30	ปี	 ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาการ
กอ่สรา้งประมาณ	2	ปคีรึง่	แตเ่รา
ก็สามารถเร่งงานก่อสร้างให้โรง
ไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า
ไดภ้ายในระยะเวลาเพยีง	6	เดอืน
ปัจจุบัน	โรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้	 80MW	 และการ
ก่อสร้างอยู่ในระยะที่	 2	 ซึ่งมี
กำาหนดเสร็จในไตรมาสที่สาม
ของปนีี	้และจะเริม่เดนิเครือ่งเตม็
กำาลังการผลิตที่	120MW	ตั้งแต่

ไตรมาสที	่4	เปน็ตน้ไป	ซึง่เรว็กวา่
ที่กำาหนดไว้ในสัญญาเกือบครึ่งปี	
ซึ่งแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็เป็นความ
ภาคภูมิใจของเรา

CST: ด้ านการพัฒนาของ
องค์กร
	 นโยบายของ	 TTCL	
เน้นและให้ความสำาคัญในเรื่อง
การพัฒนาบุคคลลากร	 เพราะ
ลักษณะธุรกิจของ	 TTCL	 ไม่ได้
ใช้เครื่องจักรในการทำางาน	 แต่
เป็นการใช้ศักยภาพของบุคลากร
ทางวิศวกรรม	 จำ านวนของ	
วิศวกรที่จบใหม่และ	 TTCL	 รับ
เข้ามาทำางานมีจำานวนหลายร้อย
คนในแตล่ะป	ีซึง่วศิวกรหนุม่สาว
เหล่านี้จะมีแต่ความรู้พื้นฐาน
ทางทฤษฎีที่ได้ศึกษามาในระดับ
อุดมศึกษา	 TTCL	 ได้จัดให้มี
การอบรมบุคลากรเหล่านี้	 โดยมี
วิศวกรรุ่นพี่หรือวิศวกรอาวุโสใน
แต่ละส่วน	 Engineering	 Divi-
sion	 ถ่ายทอดทางด้านเทคนิค
ต่างๆ	 การบริหารจัดการ	 การ
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แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ	
ที่ได้จากประสบการณ์ตรงจาก
การปฏบิตังิานจรงิ	ซึง่การทีจ่ะขบั
เคลือ่นองคก์รไดน้ัน้	จะตอ้งมกีาร
พฒันาบคุลากรของอยูต่ลอดเวลา	
โดย	 TTCL	 ถือว่า	 มนุษย์ไม่ใช่
เครื่องจักร	 จึงต้องมีการพัฒนา
ในแทบทุกเรื่อง	 เพราะ	 เรา	 ขับ
เคลื่อนองค์กรด้วยคน	 ไม่ใช่ขับ
เคลื่อนองค์กรด้วยเครื่องจักร
 
CST: ในเรื่องของแรงงาน
ขาดแคลน
	 ลักษณะโครงสร้างการ
ทำางานของ	 TTCL	 จะแบ่งออก
เป็น	 3	 ส่วน	 คือ	 Engineering,	
Procurement	and	Construction
ซึ่งในส่วนของ	 Construction	
หรอืการกอ่สรา้งนัน้	บางสว่นงาน
อาจจะมีความจำาเป็นที่ใช้ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมน้อยหรือเป็น
งานที่ใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่	
เราก็จะพิจารณาให้ผู้รับเหมา
ช่วงมาทำา	 โดยเราต้องมีการ

ประเมินผู้รับเหมาช่วงในเรื่อง
ความสามารถและความพร้อม
ในการทำางานด้วย	 เช่น	 คุณมีกี่
งานอยู่ในมือ	work	load	หรือไม่
และจัดสรรงานให้เหมาะสมกับ
ผู้รับเหมาย่อยของแต่ละราย	
และควบคุมการปฏิบัติงานการ
ก่อสร้าง	 หรือ	 Construction	
Management	 แทนที่จะทำางาน
ทั้งหมดเองอีกทางหนึ่ง	ซึ่งวิธีน้ี
จะสามารถบริหารต้นทุนของ
โครงการได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

และเป็นการลดความเสี่ยงจาก
การขาดแคลนแรงงานอีกทาง
หนึ่งด้วย

CST: การลงทุนของบริษัท
โตโย-ไทยฯ นับจากนี้ไป
	 ในปี	 2013	 TTCL	 ได้
จดัตัง้บรษิทัยอ่ยชือ่	TOYO	THAI	
POWER	 HOLDINGS	 PTE	
LTD	 หรือ	 TTPHD	 ในประเทศ
สิงคโปร์	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
รองรับการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า
และธุรกิจพลังงานทดแทนใหม่ๆ	
ในอนาคต	 ปัจจุบัน	 มีทุนจด
ทะเบียนชำาระแล้วทั้งสิ้น	 69.5	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 และ	 TTCL	
ถือหุ้นอยู่ 	 40.0	 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ	 หรือคิดเป็นประมาณ	
58%	 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด
ในปัจจุบัน	 ซึ่งโครงการแรกที่
ลงทุนไปแล้วคือ	 โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วมกังหันก๊าซ	 ขนาด	
120MW	 ในประเทศเมียนมาร์	
และโครงการต่อไปคือการลงทุน

ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	
ขนาด	 30MW	 ในประเทศญี่ปุ่น	
ซึ่งทั้ง	2	โครงการ	TTCL	ตั้งงบ
ลงทุนไว้ทั้งสิ้นไม่เกิน	 300	 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ	 แต่ที่สำาคัญที่สุด
คือข้อเสนอของ	 TTCL	 ในการ
ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
สะอาด	 ขนาด	 1,280MW	 ซึ่ง
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
รัฐบาลเมียนมาร์อยู่ในขณะนี้	ซึ่ง
ถือเป็นโครงการที่ใหญ่มาก	 โดย
ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศ
ญีปุ่น่และใชง้บลงทนุสงูถงึ	2,600	
ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	ดว้ยเหตนุีเ้อง	
แผนงานขั้นต่อไปของ	TTCL	คือ
การนำา	TTPHD	เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
สิงคโปร์	 เพื่อเป็นแหล่งระดม
เงินทุนในการพัฒนาโครงการ
ดังกล่าว
 สุดท้ายนี้ หากดูรายได้
ของ TTCL ในปี 2556 ซึ่งคิดเป็น
จำานวนกว่า 15,000 ล้านบาท และ
นับจากนี้ ไป เมื่อมองถึงแนวโน้ม
การเติบโตของ บริษัท โตโย-ไทย 
คอร์ปอเรชั่น จำากัด(มหาชน) ซึ่ง
ยังคงเน้นถึงการขยายงานรับเหมา
ก่อสร้างประเภท EPC ทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นหลัก โดยมีรายได้
อื่นจากการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้า 
ซึ่ ง มี อั ต ร าผลตอบ แทนที่ ดี ไ ม่
ผันผวน และจะช่วยเสริมให้รายได้
ในระยะยาวของ TTCL มีความมั่นคง
และสมำา่เสมอ ซึง่เปา้หมายทีต่ัง้เอาไว้
จะเป็นความจริงได้แค่ไหนอย่างไร 
ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ท้าทาย
ความสามารถของผู้หญิงแถวหน้า
ในวงการก่อสร้างที่ชื่อ สุรัตน� 
ตฤณรตนะ ที่จะนำาองค์กรไปสู่จุด
หมายที่ตั้งไว้ ต่อไป.
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