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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2559 

ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1

ปี 2559 ปี 2558 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 1,104.34 774.06 330.28 42.67

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -935.34 -602.20 333.14 55.32

ก าไรขั้นตน้ 169.00 171.86 -2.86 -1.66

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 8.16 6.23 1.93 30.97

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -83.41 -82.88 0.53 0.64

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  คา่ใชจ่้าย

ทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

93.75 95.21 -1.46 -1.53

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -4.95 0.00 4.95 N/A

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -2.52 -0.44 2.08 473.18

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -23.03 -19.44 3.59 18.45

ก าไรสุทธิ 63.25 75.33 -12.08 -16.03

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 2.84 2.38 0.46 19.21

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 66.09 77.71 -11.62 -14.95

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.02

อตัราก าไรขั้นตน้ 15.30% 22.20%

อตัราก าไรสุทธิ 5.94% 9.96%

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 1.03 0.78

ผลการเปลี่ยนแปลง

(ไตรมาส 1 ปี 2559 - ไตรมาส 1 ปี 2558)

 
 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี  2559 
1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 1,104.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 330.28 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 42.67 รายไดส่้วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาวยกมาของบริษทัฯ ไดแ้ก่ โครงการ 1st Transmission 
Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section จาก บมจ. ปตท. โครงการ New Incinerator Plant จากบจก. ทรานส์ 
ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) โครงการ Biodiesel Plant จากบจก. บางจาก ไบโอฟูเอล  และโครงการท่ีบจก. สหการวิศวกร 
(บริษทัยอ่ย) ไดรั้บในช่วงไตรมาส 2-3 ของปีก่อน ไดแ้ก่ โครงการจา้งเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาเกาะสมุย จากการประปาส่วนภูมิภาค และโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกลา้ ช่วงท่ี  1 จากกรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ (เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง เป็นตน้) รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากบริษทัฯ
ด าเนินโครงการและส่งมอบงวดงานของงานท่ีมีอยู่ในมือยกมาจากปีก่อน ในขณะท่ีในงวดเดียวกนัของปีก่อน รายไดท่ี้
บริษทัฯรับรู้ส่วนใหญ่เป็นของโครงการท่ีใกลแ้ลว้เสร็จ 

2. ก าไรขั้นต้น เท่ากบั 169.00 ลา้นบาท ลดลง 2.86 ลา้นบาท    อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 15.30 ลดลงจาก
ไตรมาสแรก ของปี 2558 ท่ีอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 22.20 เน่ืองจากในงวดก่อนมีงานเพ่ิมเติมจากโครงการวางท่อก๊าซ อยา่งไรก็
ตามอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาสน้ียงัคงอยูใ่นระดบัปกติตามมาตรฐานของบริษทัฯ 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ เท่ากบั 85.93 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเพียง
เล็กนอ้ยเป็นจ านวน 2.61 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.12    เน่ืองจากบริษทัฯ มีการออกหุ้นกูใ้นเดือนกรกฎาคม 2558 และ
มีนาคม 2559 
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4. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 4.95 ลา้นบาท เป็นการรับรู้ผลขาดทุนจากผลการ

ด าเนินงานของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)  (“APOT”)  ดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดย APOT อยูใ่นระหวา่งการ
ก่อสร้างโครงการเหมืองแร่โพแทซท่ีจงัหวดัชยัภูมิ  

5. ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 66.09 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 
11.62 ลา้นบาท อตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 5.94 ในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนอยูท่ี่ร้อยละ 9.96 อตัราก าไรสุทธิท่ีสูง
ในไตรมาสแรกของปีก่อน สาเหตุหลกัจากงานเพ่ิมเติมจากโครงการวางท่อก๊าซ 

 
 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้   
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 5 3,045.51 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 4 2,423.26 

รวม 9 5,468.77 

หมายเหตุ:  ในท่ีน้ี ไม่ไดร้วมโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities 
จาก APOT มลูค่างานประมาณ 33,864 ลา้นบาท เน่ืองจากยงัไม่ไดล้งนามในสัญญารับเหมาก่อสร้าง 
 

สินทรัพย์ หนีสิ้น และอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 5,062.26 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2558 

จ านวน 490.39 ลา้นบาท  มีหน้ีสินรวมจ านวน 2,563.29 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2558 จ านวน  412.07 ลา้นบาท รายการ
สินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระส าคญัไดแ้ก่  เงินลงทุนในบริษทัร่วม จ านวน 1,159.29 ลา้นบาท ในระหวา่งงวดไดจ่้ายเงิน
ซ้ือหุน้บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 710 ลา้นบาท เม่ือรวมกบัเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัฯ เคยลงทุนไว้
ในปีก่อนๆ ท าใหก้ลุ่มบริษทัฯถือหุน้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 22.87 จึงไดจ้ดัประเภทบญัชีใหม่จากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วม และรับรู้เงินลงทุนดงักล่าวตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

หน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระส าคญัไดแ้ก่   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้างเพ่ิมข้ึนจาก 320.99 ลา้น
บาท เป็น 449.44 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 40.02 ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากโครงการงานจดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์การผลิตบุหร่ีท่ีบริษทั สหการวิศวกร จ ากดัไดรั้บจากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั ท่ีไดท้ าสัญญาในเดือน
มกราคมปี 2559 และการออกหุ้นกูใ้นเดือนมีนาคม 2559 อีก 200 ลา้นบาทเพื่อน ามาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน ท าให้หุ้นกู ้
เพ่ิมข้ึนจากจ านวน 100 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558 เป็น 300 ลา้นบาท  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจาก 0.78 เท่า ณ ส้ินปี 2558  เป็น 1.03 เท่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

เหตุการณ์ส าคัญช่วงไตรมาส 1 ปี 2559 – ปัจจุบัน 
 การลงทุน ในบริษัท เหมอืงแร่โปแตช อาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

ในเดือนมกราคม 2559 TRC Investment Limited ซ้ือหุ้นบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”)  
เพ่ิมเติม  จ านวน 3.55 ลา้นหุน้  ในราคาหุน้ละ 200 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 710 ลา้นบาท  ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม 
TRC  ใน APOT เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 22.87 (ประกอบดว้ยการถือหุน้โดย TRC Investment Limited ร้อยละ 20.05 และ TRC 
International Limited ร้อยละ 2.82) ท่ีทุนท่ีช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ของ APOT ท่ี 2,657 ลา้นบาท 
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 งานทีไ่ด้รับในไตรมาสแรก ปี 2559 

1. โครงการ Preparation and Refurbishment of Existing Decline จากบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั 
(มหาชน) มูลค่างาน 143.69 ลา้นบาท ระยะเวลา 11 เดือน 

2. โครงการถนนศรีนครินทร์-ร่มเกลา้ ช่วงท่ี 1 งานสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใตถ้นนพร้อมบ่อพกัและท่อ Riser 
จากบริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 1.14 ลา้นบาท ระยะเวลา 24 เดือน 

 การได้รับ Letter of Award Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and  
Facilities 
เม่ือวนัท่ี  10  กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯ ไดรั้บ Letter of  Award ในการเป็นผูรั้บเหมาโครงการ Turnkey Delivery 

of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities จากบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)   มูลค่า
โครงการ 142,027,205 เหรียญสหรัฐอเมริกา 416,000,784 ยโูร และ 12,433,389,522 บาท หรือรวมประมาณ 33,864 ลา้น
บาท (คิดอตัราแลกเปล่ียนท่ี 35.0709 บาท/เหรียญสหรัฐ และ 39.5412 บาท/ยโูร)  ระยะเวลาโครงการ 3 ปี คาดวา่จะลงนาม
ในสญัญาภายในไตรมาส 3-4 ปี 2559 หากรวมโครงการน้ีกบัมูลคา่งานในมือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
กลุ่มบริษทัทีอาร์ซีจะมี Backlog เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัเป็น 39,333 ลา้นบาท 

 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 200 ล้านบาท 
ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2559 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 200 ลา้นบาท จ านวน 200,000 หน่วย มูลค่าท่ี
ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท มูลคา่ท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท หุน้กูมี้อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.40 ต่อปี การ
จ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ในวนัท่ี 10 มีนาคม 10 มิถุนายน 10 กนัยายน และวนัท่ี 10 ธนัวาคมของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
ก าหนดช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกในวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 

 การลด/เพิม่ทุนจดทะเบียน 
ตามท่ีไดรั้บอนุมติัการลดและเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการ

จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 บริษทัฯ จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจาก 655,358,932.25 บาท เหลือ 570,665,282.625 

บาท โดยยกเลิกหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 677,549,197 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท ซ่ึงเป็นหุน้
สามญัส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายและเป็นส่วนเกินจากจ านวนหุน้ท่ีส ารองไวส้ าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 

วันท่ี  11 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 570,665,282.625 บาท เป็น 
726,373,442.875 บาท เพื่อรองรับ (1) หุน้ปันผล (2) การออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหก้บับุคคลในวงจ ากดัท่ีไดจ้องซ้ือ
หุน้กูข้องบริษทัฯ ท่ีเสนอขายในวงจ ากดั และ (3) การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 

 การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ทีอ่อกและเสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน 
 บริษทัฯไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ใหจ่้ายหุน้ปันผลในอตัรา 8 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล 

ส่งผลใหก้ารใชสิ้ทธิของ ESOP-W2 คร้ังท่ี 9 ตอ้งมีการปรับสิทธิตามขอ้ก าหนดของ ESOP-W2 ดงัน้ี 

 
การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 - 4 

(มิ.ย.57 - มี.ค.58) 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 5 - 8 

(มิ.ย.58 – มี.ค.59) 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี  9 

(มิ.ย.59) 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ 0.50 บาท 0.125 บาท 0.125 บาท 

อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 1 หุน้ 1 หน่วย : 5 หุน้ 1 หน่วย : 5.625 หุน้ 

ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้ 3.03 บาท 0.606 บาท 0.5387 บาท 
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 การใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ทีอ่อกและเสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน 

คร้ังที ่8 (ESOP-W2) วนัที ่30 มนีาคม 2559 
หุ้นทีเ่กดิจากการใช้สิทธิ: 
หุ้นก่อนการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 
หุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิคร้ังแรก-คร้ังท่ี 4 (1 หน่วย : 1 หุน้)           13,950,833 หุน้ 
หุ้นหลงัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท)           69,754,165 หุน้ 
หุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 5-7 (1 หน่วย : 5 หุน้)            52,141,645 หุน้ 
หุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 8 วนัท่ี 30 มี.ค. 59 (1 หน่วย : 5 หุน้)           28,673,215 หุน้ 
หุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิสะสมถึงปัจจุบนั            150,569,025 หุน้ 
เงนิทีไ่ด้จากการใช้สิทธิ: 
ก่อนการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิคร้ังแรก-คร้ังท่ี 4  (ราคาใชสิ้ทธิ 3.03 บาท)     42,271,023.99 บาท 
หลงัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 5-7 (ราคาใชสิ้ทธิ 0.606 บาท)      31,597,836.87 บาท 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 8 (ราคาใชสิ้ทธิ 0.606 บาท)        17,375,968.29 บาท 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิสะสมถึงปัจจุบนั       91,244,829.15 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              2,563,876.25 บาท 
ทุนท่ีเพ่ิมในเดือนสิงหาคม 2558 จากการออกหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั     41,250,000.00 บาท 
ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6-7              3,953,829.38 บาท 
ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 8              3,584,151.87 บาท 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ ณ ปัจจุบนั        570,437,860.75 บาท 

การจ่ายเงิน/หุ้นปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558  
ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการด าเนินงานปี 2558 ใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ี

มีรายช่ือในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559  ดงัน้ี 
1. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 570,437,860 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 

บาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในอตัรา 8 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลในอตัรา
หุน้ละ 0.015625 บาท  

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.010000 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 45.64  ลา้นบาท  
 
 

 
(นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
12 พฤษภาคม 2559 


