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การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ ผลการดําเนินงานปี 2559 

ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

สรุปผลประกอบการ TRC และบริษัทย่อย ไตรมาส 4 และงวดปี 2559

(หน่วย : ล้านบาท)

งวด 9 เดือน ไตรมาส 4 ปี 2559 ปี 2558

ปี 2559 ปี 2559 จํานวน ร้อยละ

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 2,707.76 989.54 3,697.30 3,880.17 -182.87 -4.71

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง -2,234.00 -712.65 -2,946.65 -3,242.39 -295.74 -9.12

กําไรขั้นต้น 473.76 276.89 750.65 637.78 112.87 17.70

รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 16.44 23.16 39.60 74.86 -35.26 -47.10

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -240.18 -109.62 -349.80 -332.26 17.54 5.28

หนี้สงสัยจะสูญ 0.00 -7.03 -7.03 -0.13 6.90 5,307.69

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล

250.02 183.40 433.42 380.25 53.17 13.98

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -23.38 -9.56 -32.94 0.00 -32.94 N/A

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -12.14 -4.89 -17.03 -4.76 12.27 257.77

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -62.34 -36.00 -98.34 -74.54 23.80 31.93

กําไรสําหรับงวด 152.16 132.95 285.11 300.95 -15.84 -5.26

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 5.28 0.37 5.65 5.01 0.64 12.77

กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 157.44 133.32 290.76 305.96 -15.20 -4.97

กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.057 0.063

อัตรากําไรขั้นต้น 17.50% 27.98% 20.30% 16.44%

อัตรากําไรสุทธิ 5.78% 13.16% 7.78% 7.74%

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.94 0.86 0.89

การเปลี่ยนแปลง

(ปี 2559 - ปี 2558)

 
 

ผลการดําเนินงาน ปี 2559 

1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เปรียบเทยีบรายได้ตามส่วนงานดงันี ้

           (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้จากการให้บริการ 
2559 2558 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

- งานระบบท่อ 1,796.41 48.59 1,970.97 50.80 (174.56) (8.86) 

- งานระบบวศิวกรรม 1,158.54 31.33 1,534.59 39.55 (376.05) (24.50) 

- งานโยธา 742.35 20.08 373.51 9.62 368.84 98.75 

- ขายและบริการอ่ืน 0.00 0.00 1.10 0.03 (1.10) (100.00) 

รวม 3,697.30 100.00 3,880.17 100.00 (182.87) (4.71) 

 

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างเท่ากบั 3,697.30 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 182.87 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.71  

เกิดจากจากภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั การเล่ือนการประมูลงานหลายโครงการ ภาคอุตสาหกรรม

รับเหมาก่อสร้างเกิดการแข่งขนัในระดบัสูงกว่าปีก่อน ๆ อยา่งมีนัยสําคญั อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปีบริษทัฯไดรั้บ Letter of 

Award โครงการขนาดใหญ่  คืองานรับเหมาก่อสร้างโครงการเหมืองแร่โพแทชท่ีอาํเภอบาํเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ในส่วนงาน 
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Surface Processing and Facilities จากบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) (“APOT”) มูลค่างานประมาณ 33,083       

ลา้นบาท  และเน่ืองจากความเร่งด่วนในเดือนพฤษภาคม 2559 ไดมี้การทาํสัญญา Notice to Proceed งาน Early Works ในส่วน

งาน Engineering และ Site Survey & Preparation มูลค่างาน 711.36 ลา้นบาท  ทั้งน้ี คาดวา่จะเร่ิมรับรู้รายไดง้านท่ีเหลือ 32,083 

ลา้นบาทหลงัจากท่ีมีการลงนามในสญัญารับเหมาก่อสร้างภายในปี 2560  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างส่วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาวยกมาจากปีก่อนซ่ึงโครงการต่างๆท่ีมีอยูใ่นมือทยอย

รับรู้ไดต้ามขั้นความสาํเร็จของงานในปีก่อนๆไปบา้งแลว้ จึงทาํใหร้ายไดจ้ากให้บริการก่อสร้างในปี 2559 ลดลง รายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการก่อสร้างแบ่งตามประเภทของรายได ้ดงัน้ี 

- งานระบบท่อ มาจากโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section ท่ีบริษทัฯ

ไดรั้บจาก บมจ. ปตท. และโครงการจา้งเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อาํเภอ

เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีบริษทั สหการวศิวกร จาํกดัไดรั้บจากการประปาส่วนภูมิภาค  

- รายไดจ้ากการให้บริการระบบวิศวกรรม มาจากโครงการ 450 TPD Biodiesel Plant โครงการ New Incinerator 

Project  และโครงการจดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ี ดา้นกระบวนการผลิตยาเส้น

พอง (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั  

- รายได้จากงานโยธา มาจากโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงท่ี 1 ของกรุงเทพมหานครและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น ประกอบดว้ยรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ จาํนวน 3.20  ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น 

จาํนวน 36.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมเท่ากบั 39.60 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 35.26 ลา้นบาท หรือคิดเป็น    

ร้อยละ 47.10 เน่ืองจากในปีก่อนบริษทัฯ มีรายไดอ่ื้น จาํนวน 63.83 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดินท่ีตาํบล

พลูตาหลวง จงัหวดัชลบุรี ประกอบกบัปี 2559 บริษทัฯ มีสภาพคล่องลดลง จึงมีเงินสดส่วนเกินลดลงและนาํไปลงทุนในกองทุน

รวมท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงไดเ้พียงระยะสั้น ๆ 

3. กาํไรขั้นต้น เท่ากบั 750.65 ลา้นบาท เพ่ิมจากปีก่อน 112.87 ลา้นบาท อตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 20.30 เพ่ิมข้ึน

จากปี 2558 อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 16.44 อตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนเป็นเพราะบริษทัฯ สามารถคุมตน้ทุนในการก่อสร้างไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ทาํใหต้น้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงตํ่ากวา่ประมาณการท่ีตั้งไว ้ 

4.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 349.80 ลา้นบาท และ 17.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร เพ่ิมข้ึน 17.54 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.28 ส่วนใหญ่เป็นขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากปรับปรุง

อตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินงวด ยงัมิไดเ้ป็นรายการท่ีไดเ้กิดข้ึนจริง ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดป้้องกนัความเส่ียง

จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนดว้ยการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  สาํหรับค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ิมข้ึน

จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 12.27 ลา้นบาทส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะสั้น และดอกเบ้ียหุน้กูท่ี้บริษทัฯ กูย้มืมา

เพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในกิจการ โดยบริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กูอ้าย ุ2 ปี ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 และมีนาคม 2559 จาํนวน 100 

และ 200 ลา้นบาทตามลาํดบั 

5.  ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากบั 32.94 ลา้นบาท เป็นการรับรู้ผลขาดทุนจากผลการดาํเนินงาน

ของ APOT ดว้ยวธีิส่วนไดเ้สีย โดย APOT อยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างโครงการเหมืองแร่โพแทชท่ีจงัหวดัชยัภูมิ 

6.  กาํไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 290.76 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 15.20 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 4.97 อตัรากาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 7.78 ใกลเ้คียงปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 7.74 
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งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จาํนวน

โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  

(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 3* 2,479.93 

บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั 3 1,199.66 

รวม 6 3,679.59 

*งานระหวา่งก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้รายไดข้องบริษทัฯในท่ีน้ีไดร้วมงาน Early Works (มูลค่างานรวม 711.36 ลา้นบาท 

มูลค่างานคงเหลือ ณ ส้ินปี 2559 เท่ากบั 515.88 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนของโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project 

Package 2. Surface Processing and Facilities จาก APOT แต่ยงัไม่ไดร้วมงานท่ีเหลือของโครงการอีกประมาณ 32,371.44 ลา้น

บาท (บริษทัฯ ไดรั้บ Letter of Award โครงการน้ีในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559) เน่ืองจากยงัไม่ไดล้งนามในสญัญารับเหมาก่อสร้าง  

 

สินทรัพย์ หนีสิ้น และอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

การวเิคราะห์สินทรัพย์ 

(หน่วย : ล้านบาท )

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,873.62 3,316.06 (442.44) (13.34)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,129.54 1,255.81 873.73 69.58

รวมสินทรัพย์ 5,003.16 4,571.87 431.29 9.43
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 5,003.16 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2558  

431.29 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

• สินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง 442.44 ลา้นบาท รายการท่ีสาํคญัไดแ้ก่  

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจาํนวน 109.03 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อน 1,180.40 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 91.54 เป็นผลมาจาก 

1.1 เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมดาํเนินงาน 388.94 ลา้นบาท รายการท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั คือ 

- เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 368.55 ลา้นบาท 

1.2 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 1,038.13 ลา้นบาท รายการท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั คือ 

- เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวในหุน้ APOT 906.05 ลา้นบาท 

1.3 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 246.64 ลา้นบาท รายการท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั คือ  

+ เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้200 ลา้นบาท 

2. รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ เพ่ิมข้ึนจาก 1,203.02 ลา้นบาท เป็น 1,762.97 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 72.33 เกิดจากงานท่ี

ดาํเนินการแลว้เสร็จแต่ยงัไม่ออกใบแจง้หน้ี จนกวา่จะเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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• สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึนจาก 1,255.81 ลา้นบาท เป็น 2,129.54 ลา้นบาท รายการท่ีสาํคญัไดแ้ก่  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม โดยในระหวา่งปีคร่ึงปีแรก TRC Investment Limited  ลงทุนระยะยาวในหุน้สามญั APOT  

เพ่ิมจาํนวน 906.05 ลา้นบาท ปรับปรุงดว้ยส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 32.94 ลา้นบาท ทาํ

ใหเ้งินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงรายการสุทธิเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 873.56 ลา้นบาท 

 

การวเิคราะห์หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

(หน่วย : ล้านบาท )

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ

หนี้สินหมุนเวียน 2,042.75 1,966.19 76.56 3.89

หนี้สินไม่หมุนเวียน 276.56 185.03 91.53 49.47

รวมหนี้สิน 2,319.31 2,151.22 168.09 7.81

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,683.85 2,420.65 263.20 10.87

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,003.16 4,571.87 431.29 9.43
 

• หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนจาก 2,151.22 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558 เป็น 2,319.31 ลา้นบาท รายการท่ีสาํคญัคือ การออกหุน้กูใ้น

ระหวา่งปี 2559 จาํนวน 200 ลา้นบาท เสนอขายใหบุ้คคลในวงจาํกดั เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 

• ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.87 จาก 2,420.65 ลา้นบาทเป็น 2,683.85 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

ยกมา        2,420.65  ลา้นบาท 

เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั (ESOP-W2)       18.48  ลา้นบาท 

กาํไรเบ็ดเสร็จ          290.49  ลา้นบาท 

เงินปันผลจ่าย                        (45.64)  ลา้นบาท 

อ่ืนๆ                   (0.13)   ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559     2,683.85  ลา้นบาท  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 0.89 เท่า ณ วนัส้ินปี 2558 เป็น 0.86 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

เหตุการณ์สําคัญในปี 2559 – ปัจจุบัน 

• การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 200 ล้านบาท 

ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2559 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 200 ลา้นบาท จาํนวน 200,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไว้

หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท หุน้กูมี้อาย ุ 2 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.40 ต่อปี การจ่ายชาํระ

ดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ในวนัท่ี 10 มีนาคม 10 มิถุนายน 10 กนัยายน และวนัท่ี 10 ธนัวาคมของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้ กาํหนดชาํระ

ดอกเบ้ียคร้ังแรกในวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 

• การลงทุนในบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูม ิจาํกดั (มหาชน) (“APOT”)  

ในปี 2559 TRC Investment Limited ซ้ือหุ้น APOT เพ่ิมเติม  จาํนวน 4.525 ลา้นหุ้น  ในราคาหุ้นละ 200 บาท คิดเป็น

จาํนวนเงิน 905 ลา้นบาท  ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม TRC ใน APOT เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 26.62 (ประกอบดว้ยการถือหุ้น

โดย TRC Investment Limited ร้อยละ 23.43 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.79) ท่ีทุนท่ีชาํระแลว้ของ APOT ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ี 2,688.31 ลา้นบาท 
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• หลกัทรัพย์ TRC ได้รับเลอืกเป็นหนึ่งในการคาํนวณดชันี SET 100 (คร่ึงหลงัของปี2559)  และ ดชันี sSET (คร่ึงแรก

ของปี 2560)   

ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทัฯ ไดรั้บเลือกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหเ้ป็นหน่ึงในหลกัทรัพย ์ท่ีใชค้าํนวณ

ดชันี SET 100 ตั้งแต ่1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2559  (ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์SET50 และ SET100 เป็นดชันีท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้

เป็นดชันีอา้งอิง โดยคดัเลือกกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องในการซ้ือขายสูง

จาํนวน 50 หลกัทรัพยแ์ละ 100 หลกัทรัพย ์ตามลาํดบั) และในเดือนธนัวาคม 2559 ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นหน่ึงในหลกัทรัพยท่ี์

ใชใ้นการคาํนวณดชันีราคา sSET Index สาํหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2560 โดย sSET Index เป็นดชันีใหม่ท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

จดัทาํข้ึนในปี 2560 เป็นปีแรก เป็นดชันีราคาหุน้ท่ีสะทอ้นความเคล่ือนไหวของราคาหุน้สามญัซ่ึงอยูน่อกเหนือดชันี SET50 และ 

SET100 ท่ีมีอยูเ่ดิม กลุ่มหุน้ดงักล่าวเป็นหุน้สามญัท่ีมีสภาพคล่องในการซ้ือขายสมํ่าเสมอและมีสดัส่วนผูถื้อหุน้รายยอ่ยตามท่ี

กาํหนด  

• การส้ินสุดโครงการใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน

คร้ังที ่2 (ESOP-W2)  

ในระหวา่งปี 2559 เกิดหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 งวด 7-9 รวมจาํนวน 42,783,587 หุน้ โครงการ

ESOP-W2 ส้ินสุดเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559   

• โครงการทีสํ่าคญัทีไ่ด้รับระหว่างปี 2559 

เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯ ไดรั้บ Letter of  Award ในการเป็นผูรั้บเหมาโครงการ Turnkey Delivery of 

APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities จาก APOT มูลค่าโครงการ 142,027,205 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

416,000,784 ยโูร และ 12,433,389,522 บาท หรือรวมประมาณ 33,083 ลา้นบาท ระยะเวลาโครงการ 3 ปี คาดวา่จะลงนามใน

สญัญาภายในปี 2560 

• งานทีไ่ด้รับในเดอืนมกราคมถึงกมุภาพนัธ์ 2560 

บริษัทฯ 

โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัสถานีบริการ NGV สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย (นํ้ าพอง) จากบริษทั 

ปตท. จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 58.14 ลา้นบาท ระยะเวลา 353 วนั  

บริษัท สหการวศิวกร จาํกดั (บริษัทย่อย)  

โครงการขยายถนนกลัปพฤกษ์และงานสาธารณูปโภคจากกรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้านครหลวงและการประปา

นครหลวง มูลค่างานรวม 849.72 ลา้นบาท ระยะเวลา 900 วนั  

ทั้งน้ี หากรวมมูลค่างานของโครงการใหม่ 2 โครงการขา้งตน้จาํนวน 907.86 ลา้นบาท และงานโครงการ Turnkey 

Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities จาก APOT เฉพาะงานส่วนท่ียงัไม่ไดล้งนามสญัญา

ก่อสร้างประมาณ 32,371.44 ลา้นบาท กบัมูลค่างานในมือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัทีอาร์ซีจะมี 

Backlog ระดบัสูงอยา่งมีนยัสาํคญัเป็น 36,958.89 ลา้นบาท 
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การพจิารณาเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2559  

บริษทัฯ กาํหนดจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี  3/2560 เป็นวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 เพ่ือพิจารณาวาระท่ีจะนาํเขา้ท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ซ่ึงรวมถึงวาระท่ีเก่ียวกบัเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2559  

 

 

 

      (นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

        22 กมุภาพนัธ์ 2560 


