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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน ปี 2559 
ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

สรุปผลประกอบการไตรมาส 2  ปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2

ปี 2559 ปี 2559 ปี 2558 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 1,104.34 433.25 927.29 -494.04 -53.28

ตน้ทนุการให้บริการก่อสร้าง -935.34 -324.86 -804.41 -479.55 -59.62

ก าไรขั้นตน้ 169.00 108.39 122.88 -14.49 -11.79

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 8.16 5.90 27.48 -21.58 -78.53

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -83.41 -69.14 -72.17 -3.03 -4.20

ก าไรก่อนส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม  คา่ใชจ่้าย

ทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล

93.75 45.15 78.19 -33.04 -42.26

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม -4.95 -8.72 0.00 8.72 N/A

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -2.52 -3.95 -1.05 2.91 277.99

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล -23.03 -13.13 -11.14 1.99 17.82

ก าไรสุทธิ 63.25 19.35 66.00 -46.65 -70.68

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 2.84 1.76 0.30 1.46 486.67

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 66.09 21.11 66.30 -45.19 -68.16

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.01 0.01

อตัราก าไรขั้นตน้ 15.30% 25.02% 13.25%

อตัราก าไรสุทธิ 5.94% 4.81% 6.94%

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เทา่) 1.03 0.95 0.86

สรุปผลประกอบการงวด 6 เดือน ปี 2559 (ต่อ)

งวด 6 เดือน งวด 6 เดือน

ปี 2559 ปี 2558 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 1,537.59 1,701.35 -163.76 -9.63

ตน้ทนุการให้บริการก่อสร้าง -1,260.20 -1,406.61 -146.41 -10.41

ก าไรขั้นตน้ 277.39 294.74 -17.35 -5.89

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 14.06 33.71 -19.65 -58.29

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -152.55 -155.05 -2.50 -1.61

ก าไรก่อนส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม  คา่ใชจ่้าย

ทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล

138.90 173.40 -34.50 -19.90

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม -13.67 0.00 13.67 N/A

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -6.47 -1.49 4.99 335.69

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล -36.16 -30.58 5.58 18.23

ก าไรสุทธิ 82.60 141.33 -58.73 -41.55

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 4.59 2.68 1.91 71.33

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 87.19 144.01 -56.82 -39.45

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.03

อตัราก าไรขั้นตน้ 18.04% 17.32%

อตัราก าไรสุทธิ 5.62% 8.30%

การเปลี่ยนแปลง

(ไตรมาส 2/59 - ไตรมาส 2/58)

(หน่วย : ล้านบาท)

การเปลี่ยนแปลง
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สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี  2559 
1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 433.25 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 494.04 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.28 รายไดส่้วนใหญ่มาจากโครงการท่ีมีอยู่ในมือยกมาจากปีก่อนซ่ึงบางโครงการท่ีอยู่ในช่วง
ปลายท่ีใกลส่้งมอบใหก้บัเจา้ของงาน  

2. ก าไรขั้นต้น เท่ากบั 108.39 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 14.49 ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบั
ร้อยละ 25.02 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2558 และไตรมาสแรกของปีน้ี ท่ีอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 13.25 และ 15.30 
ตามล าดบั เป็นเพราะบริษทัฯ สามารถคุมตน้ทุนในการก่อสร้างไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงต ่ากว่า
ประมาณการท่ีตั้งไว ้จึงท าใหบ้ริษทัมีก าไรขั้นตน้ในระดบัสูง  

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 69.14 ลา้นบาท และ 3.95 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเพียงเล็กนอ้ยเป็นจ านวน 3.03 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.20    
ส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงิน เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 2.91 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียของหุ้นกูท่ี้
บริษทักูย้ืมมาเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยบริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูใ้นช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 และมีนาคม 2559 
รวม จ านวน 300 ลา้นบาท 

4. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 8.72 ลา้นบาท เป็นการรับรู้ผลขาดทุนจากผลการ
ด าเนินงานของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) ดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดย APOT อยูใ่นระหวา่งการ
ก่อสร้างโครงการเหมืองแร่โพแทชท่ีจงัหวดัชยัภูมิ  

5. ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 21.11 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
จ านวน 45.19 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.16 อตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 4.81  

 

ผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน ปี 2559 
 คร่ึงปีแรกของปี  2559  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 1,537.59 ลา้นบาท ลดลงจาก
งวดเดียวกนัของปีก่อน 163.76  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.63 โดยบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 1,105.06 ลา้น
บาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 31.56 
 ก าไรขั้นตน้งวด 6 เดือนเท่ากบัร้อยละ 18.04 เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 17.32 ตามเหตุผล
เดียวกบัก าไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 2 ขา้งตน้ 
 ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ งวด 6 เดือน เท่ากบั 87.19 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 
5.62 ก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.02 บาท ในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 144.01 ลา้นบาท อตัราก าไรสุทธิ  
ร้อยละ 8.30 ก าไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.03 บาท ก าไรสุทธิงวด 6 เดือนลดลงร้อยละ 39.45 

 
 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้   
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 6 3,616.95 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 4 2,090.79 

รวม 10 5,707.75 

หมายเหตุ:  ในท่ีน้ี ไม่ไดร้วมโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities 
จาก APOT มูลค่างานประมาณ 33,864 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บ Letter of Award จากบริษทั อาเซียน
โปแตชชยัภูมิ จ  ากดั (มหาชน) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 เน่ืองจากยงัไม่ไดล้งนามในสัญญารับเหมาก่อสร้าง 
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สินทรัพย์ หนีสิ้น และอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 4,852.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 

2558 จ านวน 280.17 ลา้นบาท มีหน้ีสินรวมจ านวน 2,375.82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2558 จ านวน 224.61 ลา้นบาท 
รายการสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระส าคญัไดแ้ก่ เงินลงทุนในบริษทัร่วม จ านวน 1,347.60 ลา้นบาท ในระหวา่งช่วง
คร่ึงปีแรก TRC Investment Limited ไดจ่้ายค่าหุน้บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) จ านวน 905 ลา้น
บาท เม่ือรวมกบัเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัฯ เคยลงทุนไวใ้นปีก่อนๆ ท าใหก้ลุ่มบริษทัฯ ถือหุน้ APOT เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 
26.22 จึงไดจ้ดัประเภทบญัชีใหม่จากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม และรับรู้เงินลงทุนดงักล่าวตามวธีิ
ส่วนไดเ้สีย  

หน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระส าคญัไดแ้ก่ เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ านวน 153.54 ลา้นบาท และการ
ออกหุน้กูจ้  านวน 200 ลา้นบาทเพื่อน ามาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน ท าใหหุ้น้กู ้เพ่ิมข้ึนจากจ านวน 100 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558 
เป็น 300 ลา้นบาท  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 1.03 เท่า ณ วนัส้ินไตรมาสก่อนเป็น 0.95 เท่า ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2559 

เหตุการณ์ส าคัญช่วงไตรมาส 2 ปี 2559  
 การลงทุน ในบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูม ิจ ากดั (มหาชน) 

ในเดือนมิถุนายน 2559 TRC Investment Limited ซ้ือหุน้บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”)  
เพ่ิมเติม  จ านวน 0.98 ลา้นหุน้  ในราคาหุน้ละ 200 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 195 ลา้นบาท  ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม 
TRC  ใน APOT เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 26.62 (ประกอบดว้ยการถือหุน้โดย TRC Investment Limited ร้อยละ 23.43 และ TRC 
International Limited ร้อยละ 2.79) ท่ีทุนท่ีช าระแลว้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ของ APOT ท่ี 2,688 ลา้นบาท 

 หลกัทรัพย์ TRC ได้รับเลอืกเป็นหนึ่งใน 100 ส าหรับค านวณดชันี SET 100 
ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทัฯ ได้รับเลือกจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ให้เป็นหน่ึงใน

หลกัทรัพย ์ท่ีใชค้  านวณดชันี SET 100 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2559  (ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์SET50 และ SET100 
เป็นดชันีท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้เป็นดชันีอา้งอิง โดยคดัเลือกกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) 
และสภาพคล่องในการซ้ือขายสูงจ านวน 50 หลกัทรัพยแ์ละ 100 หลกัทรัพย ์ตามล าดบั)  

 การใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ทีอ่อกและเสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน 
คร้ังที ่9 (ESOP-W2) คร้ังสุดท้าย วนัที ่30 มถุินายน 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 5-8 (1 หน่วย : 5 หุน้)            80,814,860 หุน้ 
หุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 9 วนัท่ี 30 มิ.ย. 59 (1 หน่วย : 5.625 หุน้)            2,046,797 หุน้ 
หุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิสะสมถึงปัจจุบนั            152,615,822 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 5-8 (ราคาใชสิ้ทธิ 0.606 บาท)      48,973,805.16 บาท 
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เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 9 (ราคาใชสิ้ทธิ 0.5387 บาท)          1,102,609.54 บาท 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิสะสมถึงปัจจุบนั       92,347,438.69 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 6-8              7,537,981.25 บาท 
ทุนท่ีเพ่ิมจากการจ่ายปันผลเป็นหุน้ ในอตัรา 8 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้       71,304,509.63 บาท 
ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 9                255,849.62 บาท 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ ณ ปัจจุบนั        641,998,220.00 บาท 

 
 

 
(นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
11 สิงหาคม 2559 


