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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ผลการด าเนินงานปี 2560 

ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

สรุปผลประกอบการ TRC และบริษัทย่อย ไตรมาส 4 และงวดปี 2560
(หน่วย : ล้านบาท)

งวด 9 เดือน ไตรมาส 4 ปี 2560 ปี 2559

ปี 2560 ปี 2560 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 1,840.18 529.95 2,370.13 3,697.30 -1,327.17 -35.90

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -1,493.98 -365.74 -1,859.72 -2,946.65 -1,086.93 -36.89

ก าไรขั้นตน้ 346.20 164.21 510.41 750.65 -240.24 -32.00

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 54.74 10.96 65.70 39.60 26.10 65.91

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -275.42 -66.49 -341.91 -349.80 -7.89 -2.26

หน้ีสงสยัจะสูญโอนกลบัรายการ 0.00 0.13 0.13 -7.03 -7.16 -101.85

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วม 0.00 -34.99 -34.99 0.00 -34.99 N/A

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

คา่ใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

125.52 73.82 199.34 433.42 -234.08 -54.01

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -26.97 -7.37 -34.34 -32.94 1.40 4.25

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 0.00 -0.11 -0.11 0.00 0.11 N/A

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -12.21 -4.19 -16.40 -17.03 -0.63 -3.70

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ -34.85 -22.96 -57.81 -98.34 -40.53 -41.21

ก าไรส าหรับงวด 51.49 39.19 90.68 285.11 -194.43 -68.19

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 1.40 0.71 2.11 5.65 -3.54 -62.65

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 52.89 39.90 92.79 290.76 -197.97 -68.09

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.016 0.050

อตัราก าไรขั้นตน้ 18.81% 30.99% 21.54% 20.30%

อตัราก าไรสุทธิ 2.79% 7.38% 3.81% 7.78%

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.71 0.67 0.86

การเปลี่ยนแปลง

(ปี 2560 - ปี 2559)

 
 

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 
1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เปรียบเทยีบรายได้ตามส่วนงานเป็นดงันี ้

           (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้จากการให้บริการ 
2560 2559 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
- งานระบบท่อ 1,073.28 45.34 1,796.41 48.59 -721.73 -40.18 
- งานระบบวศิวกรรม 345.45 14.58 1,158.54 31.33 -813.09 -70.18 
- งานโยธา 950.00 40.08 742.35 20.08 207.65 27.97 

รวม 2,370.13 100.00 3,697.30 100.00 -1,327.17 -35.90  

 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เท่ากบั 2,370.13 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 1,327.17 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.90  ในปี 2560 ภาคอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างมีผูรั้บเหมาทั้งไทยและต่างประเทศเขา้ร่วมประมูล
โครงการขนาดใหญ่มากข้ึน มีการแข่งขนัด้านราคา  บางโครงการมีราคาท่ีชนะการประมูลต ่ากว่าราคากลางท่ีตั้งไวอ้ย่างมี
นัยส าคญั ส่งผลให้บริษทัฯ ไม่สามารถชนะการประมูลบางโครงการตามท่ีคาดหวงั ประกอบกบัความล่าชา้ของการพฒันา
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โครงการก่อสร้างเหมืองแร่โพแทชท่ีบริษทัฯ เคยไดรั้บ Letter of Award ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ยงัไม่
สามารถลงนามในสญัญารับเหมาก่อสร้างกบับริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (APOT) ตามแผนงานท่ีคาดวา่การลง
นามในสญัญาจะเกิดข้ึน และเร่ิมมีการรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างในปี 2560  รายไดร้วมในปี 2560 ของกลุ่มบริษทัฯ 
จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานเพ่ิมเติมจากภาคเอกชน 8 โครงการ มูลค่า 3,355.22 ลา้นบาท และ
จากภาครัฐ 6 โครงการ มูลค่า 2,002.52 ล้านบาท รวมทั้ งส้ิน 14 โครงการ มูลค่ารวม 5,357.74 ล้านบาท  รายได้จากการ
ใหบ้ริการก่อสร้างปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาวยกมาจากปีก่อน ซ่ึงโครงการต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นมือไดถู้กทยอยรับรู้ได้
ตามความส าเร็จของงานในปีก่อนๆไปบา้งแลว้ รายไดจ้ากใหบ้ริการก่อสร้างในปี 2560 จึงลดลง  
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างแบ่งตามประเภทของรายได ้เป็นดงัน้ี 

- งานการใหบ้ริการก่อสร้างระบบท่อ ส่วนใหญ่มาจากโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” 
Recoating Section จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และโครงการจา้งเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จากการประปาส่วนภูมิภาค  

- งานการให้บริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี ส่วนใหญ่มาจาก
โครงการจดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ี ดา้นกระบวนการผลิตยาเสน้พอง (M-01/2) 
จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั  

- งานการให้บริการก่อสร้างงานโยธา ส่วนใหญ่มาจากโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกลา้ ช่วงท่ี 1 ของ
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงจากรายได้จากการบริการก่อสร้างท่ีลดลงจากการสภาพการแข่งขันท่ีรุนแรง จึง
พฒันาการลงทุนในธุรกิจอย่างต่อเน่ีองเพ่ือความมัน่คงและสร้างโอกาสทางธุรกิจ บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั 
(บริษทัยอ่ย)ไดจ้ดัตั้งยอ่ย 2 บริษทั คือ 

 บริษทั ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ี จ ากดั ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาในพ้ืนท่ีต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง  

 บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น งานดนัท่อ
ลอดและงานขดุเจาะอุโมงค ์ 

                 โดยคาดวา่จะเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจของทั้งสองบริษทัไดใ้นปี 2561  
2. รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น ประกอบดว้ยรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ จ านวน 1.35 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น 

จ านวน 64.35 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมเท่ากบั 65.70 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 26.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็น    
ร้อยละ 65.91 โดยรายไดอ่ื้นท่ีส าคญัคือ รายไดจ้ากการเคลมหนงัสือค ้าประกนัของผูรั้บเหมาร่วมรายหน่ึงจ านวน 39.40 ลา้นบาท 

3. ก าไรขั้นต้น เท่ากบั 510.41 ลา้นบาท ลดจากปีก่อน 240.24 ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 21.54 เพ่ิมข้ึน
เล็กนอ้ยจากปี 2559 อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 20.30   หากพิจารณาเฉพาะไตรมาส 4 อตัราก าไรขั้นตน้อยูใ่นระดบัสูงถึงร้อยละ 30.99  
เน่ืองจากโครงการในมือท่ียกมาจากปีก่อน ๆ ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงปลายโครงการ จึงมีการปรับประมาณการตน้ทุนให้ใกลเ้คียง
กบัท่ีตน้ทุนจะเกิดข้ึนจริง  ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดัสามารถคุมตน้ทุนในการก่อสร้างได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.    ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 341.91 ลา้นบาท และ 16.40 ลา้นบาท ตามล าดบั ค่าใชจ่้าย
ในการบริหารลดลง 7.89 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.26  ส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง 3.70 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ีย
ของเงินกูย้ืมระยะสั้น และดอกเบ้ียหุ้นกูท่ี้บริษทัฯ กูย้ืมมาเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย ณ ส้ินปี 2560 มียอดหุ้นกู้
คงเหลือ 300 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้กูอ้าย ุ2 ปีท่ีออกในเดือนมีนาคม 2559 จ านวน 200 ลา้นบาท และอาย ุ1 ปีท่ีออกในเดือน
กรกฎาคม 2560 จ านวน 100 ลา้นบาท 
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5.  ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม เท่ากบั 34.99 ลา้นบาท เกิดจากในระหวา่งปี 2560 
APOT ไดรั้บช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นรายหน่ึง (เป็นการช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน 1,174,866 หุ้น ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท) 
และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้จาก 2,688 ลา้นบาท เป็น 2,806 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม TRC 
ใน APOT ลดลงจากร้อยละ 26.22 ของทุนช าระแลว้ ณ ส้ินปี 2559 เป็นร้อยละ 25.13 ณ ส้ินปี 2560         บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึก
ผลสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วมแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2560   

6.  ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากบั 34.99 ลา้นบาท เป็นการรับรู้ผลขาดทุนจากผลการด าเนินงาน
ของ APOT ดว้ยวธีิส่วนไดเ้สีย  

7.  ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 92.79 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 290.76 ลา้นบาท  
จ านวน 197.97 ลา้นบาท หรือร้อยละ 68.09   อตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 3.81 ลดลงจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 7.78 สาเหตุหลกั
ของการลดลงของก าไรสุทธิคือ รายได้จากการให้บริการก่อสร้างท่ีลดลง ประกอบกับผลกระทบของขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      ทั้งน้ี หากไม่พิจารณารวม
ผลกระทบของขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วม 34.99 ลา้นบาทท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
สัดส่วนการถือหุ้นใน APOT  ก าไรสุทธิจะเท่ากบั 127.78 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 56.05      คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ
ร้อยละ 5.25    
 

 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)* 8 4,634.76 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 11 2,077.24 

รวม 19 6,712.00 
* งานระหว่างก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้รายไดข้องบริษทัฯในท่ีน้ีไดร้วมงาน Early Works I และ Early Works II (มูลค่างานรวม 3,022.08 ลา้น

บาท มูลค่างานคงเหลือ ณ ส้ินปี 2560 เท่ากบั 2,550.08 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนของโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. 
Surface Processing and Facilities จาก APOT แต่ยงัไม่ไดร้วมงานท่ีเหลือของโครงการน้ีอีกประมาณ 30,830.03 ลา้นบาท เน่ืองจากยงัไม่ไดล้งนามใน
สญัญารับเหมาก่อสร้าง 

 

สินทรัพย์ หนีสิ้น และส่วนของผู้ถือหุ้น 
การวเิคราะห์สินทรัพย์ 

(หน่วย : ลา้นบาท)

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 เพ่ิม/ (ลด)

สินทรัพยห์มุนเวียน 2,599.12 2,873.62 (274.50)                         

เงินลงทนุในบริษทัร่วมและเงินลงทนุในการร่วมคา้ 1,266.36 1,330.71 (64.35)                           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 684.74 726.61 (41.87)                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 48.15 72.22 (24.07)                           

รวมสินทรัพย์ 4,598.37 5,003.16 (404.79)                          
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 4,598.37 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2559  
404.79 ลา้นบาท รายการท่ีส าคญัไดแ้ก่  

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจาก 410.82 ลา้นบาท เป็น 825.59 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 100.96 โดยลูกหน้ี
การคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระจ านวน 408.71 ลา้นบาท 

 รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระลดลงจาก 1,769.27 ลา้นบาท เป็น 854.29 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51.54 เกิดจากงานในมือท่ี
ลดลง และมีการออกใบแจง้หน้ีส าหรับงานท่ีด าเนินการแลว้เสร็จในมูลค่าท่ีมากกวา่ ณ ส้ินปีก่อน (รายไดท่ี้ยงัไม่
เรียกช าระหมายถึง รายไดท่ี้รับรู้แลว้ แต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสญัญา จึงยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี) 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลงจาก 1,328.33 ลา้นบาท เป็น 1,259.00 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.22 เกิดจากขาดทุนจาก
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
การวเิคราะห์หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

(หน่วย : ลา้นบาท)

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 เพ่ิม/ (ลด)

หน้ีสินหมุนเวียน 1,366.79 1,838.49 (471.70)                         

เงินกูย้ืมและหุ้นกู้ 400.36 404.25 (3.89)                             

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 75.40 76.56 (1.16)                             

รวมหน้ีสิน 1,842.55 2,319.30 (476.75)                         

ส่วนของผูถื้อหุ้น 2,755.82 2,683.86 71.96                            

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,598.37 5,003.16 (404.79)                          

 หน้ีสินรวมลดลงจาก 2,319.30 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2559 เป็น 1,842.55 ลา้นบาท รายการท่ีส าคญัคือ ตน้ทุนงานท่ียงัไม่
ถึงก าหนดช าระลดลงจาก 923.47 ลา้นบาท เป็น 414.27 ลา้นบาท เน่ืองจากโครงการในมือส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงปลาย
โครงการส่วนโครงการท่ีไดรั้บเพ่ิมเติมในระหวา่งปียงัอยู่ในระยะเพ่ิงเร่ิม ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระจึงมี
ลดลง 

 ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจาก 2,683.86 ลา้นบาทเป็น 2,755.82 ลา้นบาท โดยมาจากผลประกอบการของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ส าหรับปี จ านวน 92.51 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559 จ านวน 
20.54 ลา้นบาท 

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 0.89 เท่า ณ วนัส้ินปี 2559 เป็น 0.67 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

เหตุการณ์ส าคัญในปี 2560 - ปัจจุบัน 
 การลงทุนในบริษัท ทอีาร์ซี ยูทลิติี ้จ ากดั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี  11 พฤษภาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัจดัตั้งบริษทั ทีอาร์ซี 
ยูทิลิต้ี จ ากัด บริษทัย่อยแห่งใหม่เพ่ือด าเนินโครงการสัมปทานประปาองค์การบริหารส่วนต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง ทุนจดทะเบียนเบ้ืองตน้ 1 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุ้น 99.97% เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง
บริษทัดงักล่าวดว้ยทุนท่ีออกและช าระแลว้ร้อยละ 25 คิดเป็นมูลค่า 0.25 ลา้นบาท 
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 ออกหุ้นกู้ 100 ล้านบาท 
ในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ไดเ้สนอขายและออกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2560 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ลา้นบาท จ านวน 100,000 หน่วย มูลค่าท่ีตรา
ไวห้น่วยละ 1,000 บาท มูลค่าท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท หุน้กูมี้อาย ุ1 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.50 ต่อปี การจ่ายช าระ
ดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

 การลงทุนในบริษัท เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติให ้ บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 

(บริษทัยอ่ย) ร่วมกบั LangfangHuayuan Mechanical & Electricity Engineering Co., Ltd. (ประเทศจีน) จดัตั้งบริษทั เอสเอช 
ครอสซ่ิงส์ จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น งานดนัท่อลอดและงานขดุเจาะอุโมงค ์ทุนจดทะเบียน 40 
ลา้นบาท โดยบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ถือหุน้ร้อยละ 51 เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัดงักล่าว
ดว้ยทุนท่ีออกและช าระแลว้ร้อยละ 25 คิดเป็นมูลค่า 10 ลา้นบาท 

 หลกัทรัพย์ TRC ได้รับเลอืกเป็นหนึ่งในการค านวณดชันี sSET ปี 2560 และต่อเนื่องมาถงึคร่ึงแรกของปี 2561 
TRC ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นหน่ึงในหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการค านวณดชันีราคา sSET Index ส าหรับงวดคร่ึงแรก 

และคร่ึงหลงัของปี 2560 และในเดือนธนัวาคม 2560  หลกัทรัพย ์TRC ยงัคงไดรั้บเลือกส าหรับการค านวณงวดคร่ึงปีแรกของปี 
2561 โดย sSET Index เป็นดชันีราคาหุน้ท่ีสะทอ้นความเคล่ือนไหวของราคาหุน้สามญัซ่ึงอยูน่อกเหนือดชันี SET50 และ 
SET100 ท่ีมีอยูเ่ดิม กลุ่มหุน้ดงักล่าวเป็นหุน้สามญัท่ีมีสภาพคล่องในการซ้ือขายสม ่าเสมอและมีสดัส่วนผูถื้อหุน้รายยอ่ยตามท่ี
ก าหนด  

 ปี 2560 ได้รับงานใหม่ 14 โครงการ มูลค่ารวม 5,357.74 ล้านบาท   

บริษัทฯ: 6 โครงการ รวม 3,327.80 ล้านบาท โครงการส าคญั ได้แก่ 
1. LNTP for Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities (Long Lead 

Equipment for Processing Plant) จาก ASEAN Potash Chaiyaphum Public Company Limited มูลค่างาน 
2,310.72 ลา้นบาท ระยะเวลา 2 ปี 

2. โครงการ Revamp LPG Transfer Pump to Domestic BRP จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 208.50 
ลา้นบาท ระยะเวลา 17 เดือน 

3. โครงการ BV4.19 PIG Launcher and Receiver Installation จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 229.28 
ลา้นบาท ระยะเวลา 16 เดือน 

4. โครงการ EPC for RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam and Utilities System จากบริษทั 
ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 492.00 ลา้นบาท ระยะเวลา 21 เดือน 

บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั: 8 โครงการ รวม 2,029.94 ล้านบาท โครงการส าคญั ได้แก่ 
1. โครงการขยายถนนกลัปพฤกษ ์จากกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มูลค่างาน

รวม 849.72 ลา้นบาท ระยะเวลา 900 วนั 
2. โครงการปรับปรุงเสน้ทางศึกษาธรรมชาติเขา้ท่ีท าการอุทยานแห่งชาติขนอม – หมู่เกาะทะเลใตต้อนอ่าวทอ้งยาง 

- อ่าวทอ้งหย ีจากจงัหวดันครศรีธรรมราช มูลค่างาน 98.12 ลา้นบาท ระยะเวลา 8 เดือน 
3. โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี จากกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การประปา

นครหลวง และบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) มูลค่างานรวม 990.84 ลา้นบาท ระยะเวลา 30 เดือน 
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 เดอืนมกราคมถึงกมุภาพนัธ์ 2561 ได้รับงานใหม่ 2 โครงการ 
บริษัทฯ 
งานผูรั้บเหมาช่วงโครงการ The 5th Transmission Pipeline Project Phase 1 ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยรับ

งานจาก Sinopec International Petroleum Service Corporation ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกัของโครงการ ลกัษณะงานคือ 
Engineering, Procurement, Construction, Commissioning และ Start-up สถานี Block Valve & Facility 14 แห่ง มูลค่างาน 
755.23 ลา้นบาท ระยะเวลา 33 เดือน 

บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั  
โครงการทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ าเภอตะกัว่ป่า – อ าเภอทา้ยเหมือง ระหวา่ง กม.803+000.00 – กม.813+300.00 

จากส านกัก่อสร้างทางท่ี 1 กรมทางหลวง มูลค่างาน 347.38 ลา้นบาท ระยะเวลา 600 วนั 

การพจิารณาเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560  
บริษทัฯ ก าหนดจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี  3/2561 เป็นวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณาวาระท่ีจะ

น าเขา้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ซ่ึงรวมถึงวาระท่ีเก่ียวกบัเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560  
 

 
 

 
      (นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
        27 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
 


