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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน ปี 2558 

ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

สรุปผลประกอบการ TRC และบริษัทย่อย ไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน ปี 2558
(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3

ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 927.29 870.89 802.25 68.65 8.56

ตน้ทนุการให้บริการก่อสร้าง -804.41 -720.70 -613.34 107.36 17.50

ก าไรขั้นตน้ 122.88 150.19 188.90 -38.71 -20.49

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 27.48 34.37 4.35 30.02 689.57

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -72.17 -102.89 -78.83 24.07 30.53

ก าไรก่อนส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้  คา่ใชจ่้าย

ทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล

78.191 81.67 114.43 -32.76 -28.63

ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 0.00 0.00 7.54 -7.54 -100.00

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -1.05 -1.58 -0.57 1.01 176.22

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล -11.14 -18.72 -26.69 -7.97 -29.87

ก าไรสุทธิ 66.00 61.37 94.71 -33.34 -35.20

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 0.30 1.56 1.19 0.37 31.20

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 66.30 62.93 95.89 -32.96 -34.38

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.01 0.02

อตัราก าไรขั้นตน้ 13.25% 17.25% 23.55%

อตัราก าไรสุทธิ 6.94% 6.95% 11.89%

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.86 0.80 0.71

(หน่วย : ล้านบาท)

งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน

ปี 2558 ปี 2557 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 2,572.24 2,214.83 357.41 16.14

ตน้ทนุการให้บริการก่อสร้าง -2,127.31 -1,763.73 363.58 20.61

ก าไรขั้นตน้ 444.93 451.10 -6.17 -1.37

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 68.08 16.49 51.59 312.78

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -257.94 -236.31 21.63 9.15

255.07 231.29 23.78 10.28

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล

ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 0.00 5.24 -5.24 -100.00

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -3.06 -3.02 0.04 1.46

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล -49.31 -53.40 -4.09 -7.66

ก าไรสุทธิ 202.70 180.11 22.59 12.54

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 4.24 4.46 -0.22 -4.98

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 206.94 184.57 22.37 12.12

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.04

อตัราก าไรขั้นตน้ 17.30% 20.37%

อตัราก าไรสุทธิ 7.84% 8.27%

การเปลี่ยนแปลง

ก าไรก่อนส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ คา่ใชจ่้ายทางการเงินและ

การเปลี่ยนแปลง

(ไตรมาส 3/58 - ไตรมาส 3/57)

 
 
ก าไรต่อหุ้นในท่ีนีอิ้งตามมูลค่าท่ีตราไว้ 0.125 บาทต่อหุ้น (บริษัทฯจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้จาก 0.50 บาทเป็น 0.125 บาทเม่ือวันท่ี 6 พ.ค.
58) 
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ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี  2558 
1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 870.89 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 68.65 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 8.56 รายไดส่้วนใหญ่เกิดจากโครงการระยะยาวท่ีมีอยูใ่นมือยกมาจากปีก่อน และโครงการ 1st Transmission Pipeline 
Life Extension Project 28” Recoating Section โครงการใหญ่ท่ีไดรั้บจากบมจ. ปตท. ในปีน้ี   รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนมาจากการท่ีบริษทัฯ
ได้ด าเนินโครงการและส่งมอบงวดงานให้ลูกคา้ได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ในไตรมาสน้ี มีรายได้อ่ืน 31.62 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยก าไรจากการขายท่ีดินท่ีชลบุรีประมาณ 27 ลา้นบาท และท่ีเหลือเป็นรายไดอ่ื้น ๆ 

2. ก าไรขั้นต้น เท่ากบั 150.19 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 38.71 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสสอง
ของปีน้ี 27.31 ลา้นบาท  อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 17.25  ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2557 อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 23.55 
เน่ืองจากบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนงานแกไ้ขเปล่ียนแปลงของโครงการหน่ึงเพ่ิมข้ึน  อยา่งไรก็ตาม
บริษทัฯ สามารถควบคุมตน้ทุนไดดี้ข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสสองของปีน้ี ท่ีมีก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 13.25   

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ เท่ากบั 104.47 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 32.61 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 45.39 
สาเหตุมาจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนลงท าใหบ้ริษทัฯ เกิดขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนในการน าเขา้อุปกรณ์ส าหรับโครงการต่างๆจาก
ต่างประเทศ  และการเพ่ิมข้ึนของค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านักงานท่ีบริษทัฯไดมี้การ

ทยอยลงทุนเร่ือยมาตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปีก่อน  
4. ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 62.93 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 32.96 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.38 อตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 6.95 
 

ผลการด าเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2558 
 งวด 9 เดือน ของปี  2558  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 2,572.24 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวด
เดียวกนัของปีก่อน  357.41  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.14 โดยรายไดส่้วนใหญ่ร้อยละ 94 มาจากบริษทัฯ โดยมีรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการก่อสร้าง 2,415.18 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 47.23  
 อตัราก าไรขั้นตน้งวด 9 เดือนเท่ากบัร้อยละ 17.30 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 20.37 ตามเหตุผล
เดียวกบัก าไรขั้นตน้ท่ีลดลงในไตรมาส 3 ขา้งตน้ 
 ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ งวด 9 เดือน เท่ากบั 206.94 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.12 คิดเป็นอตัรา
ก าไรสุทธิร้อยละ 7.84 ก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.04 บาท ในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 184.57 ลา้นบาท อตัรา
ก าไรสุทธิร้อยละ 8.27 ก าไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.04 บาท  

 

 
 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้   
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 5 4,916.66 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 5 1,705.57 

รวม 10 6,622.23 
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สินทรัพย์ หนีสิ้น และอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 4,195.94 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2557 
จ านวน 1,565.33 ลา้นบาท  มีหน้ีสินรวมจ านวน 1,870.90 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2557 จ านวน 618.00 ลา้นบาท รายการ
สินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระส าคญัไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนจาก 455.00 ลา้นบาท เป็น 697.17 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 53.22 ในปีน้ีบริษทัฯมีการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรจ านวนมากเพ่ือรองรับกบัปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน และการขยาย
ธุรกิจในอนาคต 

หน้ีสินหมุนเวยีนเพ่ิมข้ึนจาก 1,203.36 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2557 เป็น 1,682.89 ลา้นบาท รายการหน้ีสินหมุนเวยีนท่ี
เพ่ิมข้ึน/ลดลงอยา่งเป็นสาระส าคญัไดแ้ก่  

- เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้างเพ่ิมข้ึนจาก 105.93 ลา้นบาท เป็น 323.28 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
217.89  ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นของโครงการใหม่ท่ีบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ท่ีไดรั้บงานในไตรมาสน้ี  

- ตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระเพ่ิมข้ึนจาก 337.90 ลา้นบาท เป็น 679.53 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 101.10  ซ่ึงบริษทัฯ
รับรู้ตน้ทุนตามผลงานท่ีผูรั้บเหมาช่วงส่งมอบ    แต ่ณ วนัส้ินไตรมาสสามผูรั้บเหมาช่วงยงัไม่ไดเ้รียกช าระค่าบริการ
แต่อยา่งใด  

- รายไดง้านก่อสร้างรับล่วงหนา้ลดลงจากส้ินปีทั้งจ านวน 149.40 ลา้น เน่ืองจากบริษทัฯ ไดท้ยอยรับรู้เป็นรายไดใ้น
ระหวา่งงวด 9 เดือน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจาก 0.86 เท่า ณ วนัส้ินไตรมาสก่อน เป็น 0.80 เท่า ณ วนัท่ี 30 กันยายน 
2558 

เหตุการณ์ส าคัญช่วงไตรมาส 3 ปี 2558 – ปัจจุบัน 

 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 100 ล้านบาท 
ตามท่ีบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ในการออกหุน้กูใ้หก้บับุคคลในวงจ ากดัจ านวน 

500 ลา้นบาท และ 2,000 ลา้นบาท ในระหวา่งวนัท่ี 7 - 8  กรกฎาคม 2558 บริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้กูค้ร้ังท่ี 1 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ลา้นบาท จ านวน 100,000 
หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท มูลค่าท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท หุน้กูมี้อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.68 
ต่อปี การจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  และด าเนินการออกหุน้กูด้งักล่าวแลว้ ในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 

 
 การออกหุ้นเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2558 มีมติใหจ้ดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนจ านวน 330,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้  0.125  บาท ในราคาหุน้ละ 2.20 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั  16 ราย โดยบริษทัฯ
ไดรั้บช าระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวในระหวา่งวนัท่ี 27 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2558 เป็นจ านวนเงิน 726 ลา้นบาท  
วตัถุประสงคก์ารระดมทุนเพ่ือการลงทุนเพ่ิมเติมในหุน้สามญั บริษทั เหมืองแร่โปแตซอาเซียน จ ากดั (มหาชน)  บริษทัฯ ไดจ้ด
ทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 
 

 การลงทุนเพิม่เตมิในหุ้นสามญับมจ. เหมอืงแร่โปแตชอาเซียน  
เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2558 มีมติอนุมติัให้  TRC Investment Limited 

บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐเมอริเชียส ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จ ากดั (มหาชน) (“APMC”) จ านวนไม่เกิน  
6.30 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ในราคาซ้ือท่ีหุน้ละ 200 บาท รวมมูลค่าประมาณ 1,260 ลา้นบาท จากเทอร์มอล เทรด 
แอนด ์อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2558 TRC Investment Limited ไดจ่้ายค่าหุน้งวดท่ี 1 จ านวน 355 ลา้นบาท  
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ตามเง่ือนไขการช าระเงินให้แก่ผูข้ายตามสัญญาซ้ือขายหุ้น (Share Sale and Purchase Agreement หรือ “SPA”) และเม่ือวนัท่ี 30 
ตุลาคม 2558 ไดรั้บโอนหุ้น APMC จ านวน 1.78 ลา้นหุ้น เป็นท่ีเรียบร้อย ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม TRC ใน APMC ณ 
ปัจจุบนั เพ่ิมเป็นร้อยละ 13.94 ประกอบดว้ยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 9.80 และ TRC International 
Limited ร้อยละ 4.14 ท่ีทุนช าระแลว้ ณ ปัจจุบนัของ APMC ท่ี 1,811 ลา้นบาท ทั้งน้ีค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือ มีก าหนดช าระภายในวนัท่ี 
31 มีนาคม 2559 
 

 การใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ทีอ่อกและเสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน คร้ังที ่
6 (ESOP-W2) เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2558 
หุ้นทีเ่กดิจากการใช้สิทธิ: 
หุ้นก่อนการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 
หุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิคร้ังแรก-คร้ังท่ี 4 (1 หน่วย : 1 หุน้)           13,950,833 หุน้ 
หุ้นหลงัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น (มลูค่าหุ้นละ 0.125 บาท)           69,754,165 หุน้ 
หุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 5 วนัท่ี 30 มิ.ย. 58 (1 หน่วย : 5 หุน้)                 20,511,010 หุน้ 
หุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6 วนัท่ี 30 ก.ย. 58 (1 หน่วย : 5 หุน้)          19,567,060 หุน้ 
หุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิสะสมถึงปัจจุบนั            109,832,235 หุน้ 
เงนิทีไ่ด้จากการใช้สิทธิ: 
ก่อนการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น (มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิคร้ังแรก-คร้ังท่ี 4  (ราคาใชสิ้ทธิ 3.03 บาท)     42,271,023.99 บาท 
หลงัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น (จากมลูค่าหุ้นละ 0.125 บาท) 
ราคาใชสิ้ทธิ 0.606 บาทต่อหุน้ 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 5 (ราคาใชสิ้ทธิ 0.606 บาท)        12,429,672.06 บาท 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6 (ราคาใชสิ้ทธิ 0.606 บาท)        11,857,638.36 บาท 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิสะสมถึงปัจจุบนั       66,558,334.41 บาท 
ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว:   
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ก่อนการใชสิ้ทธิ        408,293,386.50 บาท 
ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิคร้ังแรก-คร้ังท่ี 4             6,975,416.50 บาท 
ทุนท่ีเพ่ิมจากการจ่ายปันผลเป็นหุน้ ในอตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้      103,817,200.25 บาท 
ทุนช าระแลว้ก่อนการใชสิ้ทธิ คร้ังท่ี 5         519,086,003.25 บาท 
ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 5              2,563,876.26 บาท 
ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6              2,445,882.50 บาท 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ ณ ปัจจุบนั         524,095,762.00 บาท 
 

 การได้รับโครงการใหม่ของบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 
งานทีไ่ด้รับในไตรมาส 3 

- โครงการถนนศรีนครินทร์-ร่มเกลา้ ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัถนนศรีนครินทร์ กบัถนนกรุงเทพกรีฑาและ
ก่อสร้างถนนจากถนนศรีนครินทร์ ถึง คลองหวัหมาก จากกรุงเทพมหานคร มูลค่างาน 827.76 ลา้นบาท ระยะเวลา 24 
เดือน ลงนามในสญัญาเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2558 
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- เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเท็ค สหการ ไดล้งนามในสญัญาโครงการจา้งเหมาก่อสร้างปรับปรุง
ขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ระยะท่ี 1 ส่วนท่ี 2 (วางท่อส่งน ้ าจาก
อ าเภอดอนสกั-ลอดทะเล-เกาะสมุย) กบัการประปาส่วนภูมิภาค มูลค่างาน 858.00 ลา้นบาท ระยะเวลา 18 เดือน โดยมี
สดัส่วนการลงทุนระหวา่งบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ กบับริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั 
(มหาชน) เป็นร้อยละ 49 และ 51 ตามล าดบั  
งานทีไ่ด้รับหลงัไตรมาส 3 

- โครงการถนนศรีนครินทร์-ร่มเกลา้ ช่วงท่ี 1 งานก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น จากการไฟฟ้านครหลวง 
มูลค่างาน 229.17 ลา้นบาท ระยะเวลา 20 เดือน ลงนามในสญัญาเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 

- โครงการถนนศรีนครินทร์-ร่มเกลา้ ช่วงท่ี 1 งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานท่ีเก่ียวขอ้ง จากการประปานครหลวง 
มูลค่างาน 32.79 ลา้นบาท ระยะเวลา  20  เดือน ลงนามในสญัญาเม่ือวนัท่ี  6  พฤศจิกายน 2558 
หากรวมโครงการสองโครงน้ีกบัมูลค่างานในมือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ณ 30 กนัยายน 2558  (คิดมูลค่างานของ บริษทั 

สหการวศิวกร จ ากดั เท่ากบั 261.96 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัทีอาร์ซีจะมี Backlog เพ่ิมข้ึนเป็น 6,884.19 ลา้นบาท 

 
 

 
      (นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
        11 พฤศจิกายน 2558 


