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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน ปี 2561 
ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

 
สรุปผลประกอบการไตรมาส 2  ปี 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2560 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 464.73 477.30 435.93 41.37 9.49

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -347.87 -431.88 -267.66 164.22 61.35

รายไดจ้ากการขาย 0.21 1.88 1.88 N/A

ตน้ทุนขาย -0.25 -1.97 1.97 N/A

ก าไรขั้นตน้ 116.82 45.33 168.27 -122.94 -73.06

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 6.52 3.04 3.93 -0.89 -22.65

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -86.64 -80.29 -65.39 14.90 22.79

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  คา่ใชจ่้ายทาง

การเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

36.70 -31.92 106.81 -138.73 -129.88

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -12.44 -12.53 -7.32 5.21 71.17

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -0.06 0.18 0.18 N/A

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -3.85 -4.58 -4.37 0.21 4.81

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ -11.76 2.86 -24.05 -26.91 -111.89

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 8.59 -45.99 71.07 -117.06 -164.71

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 0.45 0.45 0.49 -0.04 -8.16

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 9.04 -45.54 71.56 -117.10 -163.64

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) 0.0015 -0.007 0.012

อตัราก าไรขั้นตน้ 25.13% 9.46% 38.60%

อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 1.92% -9.44% 16.27%

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.63 0.72 0.74

การเปลี่ยนแปลง

(ไตรมาส 2/61 - ไตรมาส 2/60)
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สรุปผลประกอบการงวด 6 เดือน ปี 2561 

งวด 6 เดือน งวด 6 เดือน

ปี 2561 ปี 2560 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 942.03 1,388.07 -446.04 -32.13

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -779.75 -1,123.81 -344.06 -30.62

รายไดจ้ากการขาย 2.09 2.09 N/A

ตน้ทุนขาย -2.22 2.22 N/A

ก าไรขั้นตน้ 162.15 264.26 -102.11 -38.64

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 9.56 5.98 3.58 59.87

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -166.93 -192.24 -25.31 -13.17

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  คา่ใชจ่้ายทาง

การเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

4.78 78.00 -73.22 -93.87

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -24.97 -17.57 7.40 42.12

ส่วนแบ่งก าไจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 0.12 0.12 N/A

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -8.43 -8.05 0.38 4.72

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ -8.90 -22.31 -13.41 -60.11

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ -37.40 30.07 -67.47 -224.38

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 0.90 1.05 -0.15 -14.29

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ -36.50 31.12 67.62 217.29

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) -0.006 0.005

อตัราก าไรขั้นตน้ 17.17% 19.04%

อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ -3.83% 2.23%

การเปลี่ยนแปลง

(หน่วย : ล้านบาท)

 
สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี  2561 

1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้างและรายได้จากการขาย 
- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง  477.30 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 41.37 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 9.49 รายไดส่้วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาวยกมาจากปีก่อนของบริษทัฯ ไดแ้ก่ โครงการ 1st Transmission 
Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section จาก บมจ. ปตท. และโครงการของบจก. สหการวิศวกร (บริษทัยอ่ย) 
ไดแ้ก่ โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ – ถนนมิตรไมตรี จากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ (เช่น การไฟฟ้า
นครหลวง การประปานครหลวง เป็นตน้) 

- รายได้จากการขาย 1.88 ลา้นบาท เกิดจากการบริการจ าหน่ายน ้ าประปาใหแ้ก่อุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณ
ต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ของบจก. ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี (“TRCUT”) บริษทัยอ่ยท่ีเร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชย์
เดือนมีนาคม 2561  

2. ก าไรขั้นต้น เท่ากบั 45.33 ลา้นบาท   อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 9.46 ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
และไตรมาสแรกของปีน้ี ท่ีอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 38.60 และ 25.13 ตามล าดบั อตัราก าไรขั้นตน้ในงวดเดียวกนัของปีก่อนอยูใ่น
ระดบัสูงร้อยละ 38.60 เน่ืองจากมีการปรับตน้ทุนบางโครงการใหใ้กลเ้คียงกบัตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจริง อีกทั้งโครงการใหม่
ส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บในช่วงปีก่อนมีอตัราก าไรขั้นตน้ต ่าจึงท าใหก้ าไรขั้นตน้ในไตรมาส 2 ปีน้ีลดลง 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ เท่ากบั 80.29 ลา้นบาท และ 4.58 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยค่าใชจ่้าย
ในการบริหารเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 14.90 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.79 เน่ืองจากในงวดเดียวกนัของ
ปีก่อนบริษทัยอ่ยไดป้รับปรุงลดขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง และในไตรมาสน้ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารของ 
TRCUT  ท่ีเร่ิมเปิดด าเนินการ ส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงิน เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 0.21 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็น
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ดอกเบ้ียของหุน้กูท่ี้บริษทัฯ กูย้มืมาเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในกิจการ โดยบริษทัฯไดอ้อกหุน้กูอ้าย ุ1 ปี ในเดือนกรกฎาคม 2560 
และหุน้กูอ้าย ุ2 ปีในช่วงเดือนมีนาคม 2559 และมีนาคม 2561 รวมจ านวน 480 ลา้นบาท ยอดหุ้นกูค้งเหลือ ณ ส้ินไตรมาส 2 ปี 
2561 เท่ากบั 280 ลา้นบาท 

4. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากบั 12.53 ลา้นบาท เป็นการรับรู้ผลขาดทุนจากผลการด าเนินงาน
ของบมจ. อาเซียนโปแตชชยัภูมิ (“APOT”) ดว้ยวธีิส่วนไดเ้สีย  เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 5.21 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 71.17 โดย APOT อยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างโครงการเหมืองแร่โพแทชท่ีจงัหวดัชยัภูมิ  

5. ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมาสสองบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสุทธิส่วน
ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เท่ากบั 45.54 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิเท่ากบัร้อยละ9.44 ขณะท่ีงวดเดียวกนัของปี
ก่อนมีก าไรสุทธิเท่ากบั 71.56 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 16.27  

 

สรุปผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน ปี 2561 
 คร่ึงปีแรกของปี  2561  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 942.03 ลา้นบาท ลดลงจากงวด
เดียวกนัของปีก่อน 446.04  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 32.13  เน่ืองจากช่วงปลายปีก่อนมีโครงการขนาดใหญ่ใกลแ้ลว้เสร็จอาทิ
เช่น โครงการติดตั้งเคร่ืองจกัรโรงงานยาสูบ โครงการถนนศรีนครรินทร์ร่มเกลา้  ประกอบกบัโครงการขนาดใหญ่ใหม่ท่ีไดรั้บ
ช่วงปลายปีก่อน (เช่น โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี มูลค่างาน 990.84 ลา้นบาท) และโครงการใหม่ท่ี
ไดรั้บตน้ปีน้ี (เช่น 5th Transmission Pipeline เฟส 1 ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บงานเป็นผูรั้บเหมาช่วง มูลค่างาน 755.28 ลา้นบาท) ยงัอยู่
ในช่วงตน้โครงการ มีการรับรู้รายไดไ้ม่มากนกั จึงท าใหร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างงวดคร่ึงปีแรกของปีน้ีลดลง 
 อตัราก าไรขั้นตน้งวด 6 เดือนเท่ากบัร้อยละ 17.17 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 19.04 ตามเหตุผล
เดียวกบัก าไรขั้นตน้ท่ีลดลงในไตรมาส 2 ขา้งตน้ 
 งวด 6 เดือนเกิดผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 36.50 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 
3.83  ขาดทุนสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.006 บาท  สาเหตุหลกัเน่ืองจากก าไรขั้นตน้ท่ีลดลง และการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก APOT 
(บริษทัร่วม) ในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนมีก าไรสุทธิ 31.12 ลา้นบาท อตัราก าไรสุทธิร้อยละ 2.23 ก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 
0.005 บาท   
 

 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 9 2,063.87 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 7 2,106.21 

รวม 16 4,170.08 

ในระหวา่งไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การปรับมูลค่างานระหวา่งก่อสร้าง 2 โครงการ  ดงัน้ี   
1. โครงการก่อสร้างงานบนดิน เหมืองแร่โพแทชจาก APOT   บริษทัฯ ไดต้ดังาน Early Works II  มูลค่างานรวม 2,311 

ลา้นบาท และงานซ่อมแซมอุโมงคเ์อียง มูลค่างานคงเหลือ  62.13  ลา้นบาท ออกจาก Backlog  เน่ืองจาก ความล่าชา้ใน
การพฒันาโครงการของ APOT   จึงยงัไม่สามารถลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้างกบับริษทัฯ ไดต้ามแผนงาน  ส่งผล
ใหค้งเหลืองานระหวา่งก่อสร้างโครงการ APOT  จ านวน 226 ลา้นบาท รวมอยูใ่น Backlog ณ ส้ินไตรมาส 2  
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2. 1st Transmission Pipeline Life Extension Project (PLLEP): 28” Recoating Section (RC-400) จากบมจ. ปตท.  มีการ
ปรับลดมูลค่าโครงการจาก 3,725 ลา้นบาท เป็น 3,237 ลา้นบาท  ลดลง 487.24 ลา้นบาท ตาม Amendment to Letter of 
Intent จากปตท.ในเดือนมิถุนายน 2561    
 

เหตุการณ์ส าคัญช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 - ปัจจุบัน 
 การลด/เพิม่ทุนจดทะเบียน 

ตามท่ีไดรั้บอนุมติัการลดและเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 

วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯ จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจาก 733,712,251.25 บาท เหลือ 733,711,662 บาท 
โดยยกเลิกหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย  4,714  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท ซ่ึงเป็นหุน้สามญัท่ีส ารองไวเ้พื่อรองรับหุ้น
ปันผลท่ีออกในปี 2560 ต่อมาวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯ จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 733,711,662 บาท เป็น 
770,397,245 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลในเดือนพฤษภาคม 2561 

 ออกหุ้นปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560  
วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้จากการจ่ายหุ้นปันผล จาก 733,711,662 บาท

เป็น 770,395,728.12 บาท  
 หลกัทรัพย์ TRC ได้รับเลอืกเป็นหนึ่งในการค านวณ sSET Index ปี 2560 และต่อเนื่องมาถึงคร่ึงปีหลงัของปี 2561 

TRC ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นหน่ึงในหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการค านวณ sSET Index ส าหรับปี 2560 และงวดคร่ึงปีแรก
ของปี  2561  ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2561  หลกัทรัพย ์TRC ยงัคงไดรั้บเลือกส าหรับการค านวณ sSET Index งวดคร่ึงปีหลงั
ของปี 2561 โดย sSET Index เป็นดชันีราคาหุ้นท่ีสะทอ้นความเคล่ือนไหวของราคาหุ้นสามญัซ่ึงอยูน่อกเหนือ SET50 Index 
และ SET100 Index ท่ีมีอยูเ่ดิม กลุ่มหุน้ดงักล่าวเป็นหุน้สามญัท่ีมีสภาพคล่องในการซ้ือขายสม ่าเสมอและมีสัดส่วนผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ยตามท่ีก าหนด  

 
  

 
 

 
      (นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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