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สรุปผลประกอบการไตรมาส 2  ปี 2562
(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2

ปี 2562 ปี 2562 ปี 2561 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 789.53 652.92 477.30 175.62 36.79

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -755.05 -637.35 -431.88 205.47 47.58

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 34.48 15.57 45.42 -29.85 -65.72

รายไดจ้ากการขาย 2.87 3.27 1.88 1.39 73.94

ตน้ทุนขาย -2.14 -2.17 -1.97 0.20 10.15

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการขาย 0.73 1.10 -0.09 1.19 1,322.22

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 9.33 8.84 3.04 5.80 190.79

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -82.08 -92.37 -80.29 12.08 15.05

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ

การร่วมคา้  คา่ใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

-37.54 -66.86 -31.92 -34.94 -109.46

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.00 0.00 -12.53 -12.53 -100.00

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1.08 1.04 0.18 0.86 477.78

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -8.75 -7.47 -4.58 2.89 63.10

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ -45.21 -73.29 -48.85 24.44 50.03

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ -3.03 -0.46 2.86 -3.32 -116.08

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ -48.24 -73.75 -45.99 -27.76 -60.36

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 0.43 0.40 0.45 -0.05 -11.11

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ -47.81 -73.35 -45.54 -27.81 -61.07

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) -0.0078 -0.0119 -0.0074

อตัราก าไรขั้นตน้จากการให้บริการก่อสร้าง 4.37% 2.38% 9.52%

อตัราก าไรขั้นตน้จากการขาย 25.44% 33.64% -4.79%

อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ -5.96% -11.03% -9.44%

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 3.95 4.12 0.72

การเปลี่ยนแปลง

(ไตรมาส 2/62 - ไตรมาส 2/61)

การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน ปี 2562 
ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 
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สรุปผลประกอบการงวด 6 เดือน ปี 2562

งวด 6 เดือน งวด 6 เดือน

ปี 2562 ปี 2561 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 1,442.45 942.03 500.42 53.12

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -1,392.40 -779.75 612.65 78.57

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 50.05 162.28 -112.23 -69.16

รายไดจ้ากการขาย 6.14 2.09 4.05 193.78

ตน้ทุนขาย -4.31 -2.22 2.09 94.14

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการขาย 1.83 -0.13 1.96 1,507.69

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 18.17 9.56 8.61 90.06

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -174.45 -166.93 7.52 4.50

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ

การร่วมคา้  คา่ใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

-104.40 4.78 109.18 2,284.10

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.00 -24.97 -24.97 -100.00

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 2.12 0.12 2.00 1,666.67

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -16.22 -8.43 7.79 92.41

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ -118.50 -28.50 90.00 315.79

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ -3.49 -8.90 -5.41 -60.79

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ -121.99 -37.40 -84.59 -226.18

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 0.83 0.90 -0.07 -7.78

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ -121.16 -36.50 -84.66 -231.95

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) -0.0197 -0.0059

อตัราก าไรขั้นตน้จากการให้บริการก่อสร้าง 3.47% 17.23%

อตัราก าไรขั้นตน้จากการขาย 29.80% -6.22%

อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ -8.26% -3.83%

(หน่วย : ล้านบาท)

การเปลี่ยนแปลง

 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี  2562 
1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้างและรายได้จากการขาย 

- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง  652.92 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 175.62 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.79 เน่ืองจากโครงการท่ีมีอยูใ่นมือส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอยูใ่นระยะกลางท าใหส้ามารถด าเนินงาน
ก่อสร้างไดม้ากกว่างวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระยะปลายโครงการ ทั้งน้ีรายไดท่ี้รับรู้ส่วนใหญ่มาจาก
โครงการระยะยาวยกมาจากปีก่อน ไดแ้ก่ งานดา้นก่อสร้างโยธาของบจก. สหการวิศวกร (บริษทัยอ่ย) เช่นโครงการปรับปรุง
ถนนประชาร่วมใจ – ถนนมิตรไมตรี จากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ (เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปา
นครหลวง เป็นตน้) และงานดา้นระบบท่อและงานระบบวิศวกรรม เช่น โครงการ Block valve & facility station for PTT Pipe 
line 5th  Phase 1  ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)โดยบริษทัรับงานจาก Sinopec International Petroleum Service Corporation 
ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกัของโครงการ และโครงการ RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam Turbine 
and Utilities System จากบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
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- รายได้จากการขาย 3.27 ลา้นบาท เพ่ิมจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 1.39 ลา้นบาท เกิดจากการบริการจ าหน่าย
น ้ าประปาให้แก่อุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ของบจก. ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ี 
(“TRCUT”) บริษทัยอ่ยท่ีเร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชยเ์ดือนมีนาคม 2561  

2. ก าไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 15.57 ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 2.38 ลดลงจากไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อน และไตรมาสแรกของปีน้ี ท่ีอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 65.72 และ 54.84 ตามล าดบั เน่ืองจากมีโครงการส่วนใหญ่
ในมือเป็นงานประเภทงานโยธาท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ไม่สูงนกั นอกจากนั้นยงัมาจากผลกระทบจากโครงการ BCM Naphtha and 
Pygas Pipeline ซ่ึงมาจากปัจจยัท่ีคาดไม่ถึง (Unforseen) ซ่ึงทางบริษทัฯไดด้ าเนินการเจรจากบัทางเจา้ของโครงการในส่วนของ
งานเพ่ิมเติม ดงันั้นถา้หากไม่รวมขาดทุนของโครงการดงักล่าว จะท าใหก้ าไรขั้นตน้อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 7  

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ เท่ากบั 92.37 ลา้นบาท และ 7.47 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยค่าใชจ่้าย
ในการบริหารเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจ านวน 12.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.05 เกิดจากการส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน ประมาณ 7 ลา้นบาท โดยอิงตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานท่ีประกาศใช ้เม่ือ 
5  เมษายน 2562 ท่ีก าหนดค่าชดเชยกรณีนายจา้งเลิกจา้งลูกจา้งท่ีท างานติดต่อครบกนั 20 ปี ให้มีสิทธิไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ย
กวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย  400 วนั และการจ่ายคืนเงินประกนัผลงานและดอกเบ้ียจ่ายให้แก่ผูรั้บเหมาช่วงรายหน่ึง ตามค าช้ีขาด
ของอนุญาโตตุลาการ มูลค่า 5 ลา้นบาท ส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงิน เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 2.89 ลา้นบาท ส่วน
ใหญ่เป็นดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะสั้น และดอกเบ้ียหุน้กูท่ี้บริษทัฯ กูย้มืมาเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในกิจการ 

4. ขาดทุนส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมาสสองบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู ้
ถือหุ้นของบริษทัฯ เท่ากบั  73.35 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิเท่ากบัร้อยละ 11.03 ขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนมีขาด
สุทธิเท่ากบั 45.54 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 9.44  

สรุปผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน ปี 2562 
 คร่ึงปีแรกของปี  2562  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 1,442.45 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวด
เดียวกนัของปีก่อน 500.42  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 53.12  ตามเหตุผลเดียวกบัรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างในไตรมาส 2 
ขา้งตน้ 
 ก าไรขั้นตน้จาการให้บริการก่อสร้างงวด 6 เดือนเท่ากบั 50.05 ลา้นบาท ลดลง 112.23 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
69.16  อตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 3.47 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 17.23 ตามเหตุผลเดียวกบัก าไรขั้นตน้ท่ี
ลดลงในไตรมาส 2 ขา้งตน้ 

 งวด 6 เดือนเกิดผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 121.16 ลา้นบาท อตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 8.26  
ขาดทุนสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.0197 บาท ในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนมีขาดทุนสุทธิ 36.50 ลา้นบาท อตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 
3.83 ขาดทุนสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.0059 บาท   
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งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 8 2,866.23 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 11 5,992.38 

รวม 19 8,858.61 

เหตุการณ์ส าคัญช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 - ปัจจุบัน 
 การลด/เพิม่ทุนจดทะเบียน 

ตามท่ีไดรั้บอนุมติัการลดและเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 

วนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจาก 770,397,245 บาท เหลือ 770,395,728.125 บาท 
โดยยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย  12,135  หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัท่ีส ารองไวเ้พื่อรองรับ
หุน้ปันผลท่ีออกในปี 2561 ต่อมาวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 770,395,728.125 บาท เป็น 
1,198,393,354.75 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามญัจ านวน 3,423,981,013 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท โดยจ าหน่าย
ให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราส่วน 9 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.125 บาท 
ก าหนดการรับจองซ้ือหุน้สามญั ระหวา่งวนัท่ี 15-22 กรกฎาคม 2562 

 การเปลีย่นแปลงทุนช าระแล้ว 
วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้จากการจ าหน่ายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อ

หุน้เดิมของบริษทัฯ จาก 770,395,728.125 บาท เป็น 1,198,393,354.75 บาท  

 การโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกนิมูลค่าหุ้นเพือ่ชดเชยขาดทุนสะสม 
เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ได้อนุมติัให้บริษัทฯได้โอนทุนส ารองตาม

กฎหมาย จ านวน 73.37 ลา้นบาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 1,041.74 ลา้นบาท รวมมูลค่า 1,115.11 ลา้นบาทเพื่อชดเชย
ขาดทุนสะสม  ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการแลว้ดงัปรากฏในงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ีงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุน้ 

 งานทีไ่ด้รับในไตรมาสสอง ปี 2562 รวมเป็นมูลค่า 2,091.45 ล้านบาท ประกอบด้วย 

- งานใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 2,087.24 ลา้นบาท 

- งานเพิม่เตมิจากโครงการเดมิ  1 โครงการ มูลค่า 4.21 ลา้นบาท  
โครงการทีส่ าคญั ประกอบด้วย 
บริษัทฯ 

- โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน ้ าดิบอ่างเก็บน ้ าคลองหลวง-ชลบุรี (งานวางท่อส่งน ้ าและก่อสร้าง 
สถานีสูบน ้ า) จากบริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 
1,836 ลา้นบาท ระยะเวลา 24 เดือน 
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บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั 
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้ าหลกัเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้ าท่วมพ้ืนท่ีชุมชนทุ่งสง ระยะท่ี 1 อ าเภอทุ่ง

สง จงัหวดันครศรีธรรมราช ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง โดยรับงานจากบริษทั วรรธ์สรร จ ากดั ซ่ึง
เป็นผูรั้บเหมาหลกัของโครงการ มูลค่างาน 250.51 ลา้นบาท ระยะเวลา 900 วนั 

 เดอืนกรกฎาคมได้รับงานเพิม่ 2 โครงการ รวมเป็นมูลค่า 926.70 ล้านบาท ประกอบด้วย 
บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั:  

- โครงการก่อสร้างสายพฒันาคูน ้ าริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 จากกรมทางหลวง มูลค่างาน 293.69 
ลา้นบาท ระยะเวลา 720 วนั 

- โครงการก่อสร้างสายพฒันาคูน ้ าริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 จากกรมทางหลวง มูลค่างาน 633.01 
ลา้นบาท ระยะเวลา 900 วนั 

  
 
 
 

      (นายภาสิต ล้ีสกลุ) 
          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

           14 สิงหาคม 2562 


