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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน ปี 2560 
ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย  

สรุปผลประกอบการไตรมาส 2  ปี 2560
(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2

ปี 2560 ปี 2560 ปี 2559 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 952.14 435.93 433.25 2.68 0.62
ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง -856.15 -267.66 -324.86 -57.20 -17.61
ก าไรขั้นตน้ 95.99 168.27 108.39 59.88 55.24
รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 2.05 3.93 5.90 -1.97 -33.39
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -126.85 -65.39 -69.14 -3.75 -5.42
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  
คา่ใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

-28.81 106.81 45.15 61.66 136.57

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -10.25 -7.32 -8.72 -1.40 -16.06
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -3.68 -4.37 -3.95 0.42 10.63
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 1.74 -24.05 -13.13 10.92 83.17
ก าไรสุทธิ -41.00 71.07 19.35 51.72 267.29
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัย่อย 0.56 0.49 1.76 -1.27 -72.16
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษทัฯ -40.44 71.56 21.11 50.45 238.99

ก าไรต่อหุน้ (บาท) -0.007 0.012 0.004
อตัราก าไรขั้นตน้ 10.08% 38.60% 25.02%
อตัราก าไรสุทธิ -4.24% 16.27% 4.81%
อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.86 0.74 0.95

สรุปผลประกอบการงวด 6 เดอืน ปี 2560 

งวด 6 เดือน งวด 6 เดือน

ปี 2560 ปี 2559 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 1,388.07 1,537.59 -149.52 -9.72
ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง -1,123.81 -1,260.20 -136.39 -10.82
ก าไรขั้นตน้ 264.26 277.39 -13.13 -4.73
รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 5.98 14.06 -8.08 -57.47
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -192.24 -152.55 39.69 26.02

78.00 138.90 -60.90 -43.84

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -17.57 -13.67 3.90 28.53
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -8.05 -6.47 1.58 24.42
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ -22.31 -36.16 -13.85 -38.30
ก าไรสุทธิ 30.07 82.60 -52.53 -63.60
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัย่อย 1.05 4.59 -3.54 -77.12
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษทัฯ 31.12 87.19 -56.07 -64.31

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.005 0.015
อตัราก าไรขั้นตน้ 19.04% 18.04%
อตัราก าไรสุทธิ 2.23% 5.62%

การเปลี่ยนแปลง

(ไตรมาส 2/60 - ไตรมาส 2/59)

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  คา่ใชจ่้ายทางการเงิน
และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

การเปลี่ยนแปลง

(หน่วย : ล้านบาท)
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สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี  2560 

1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 435.93 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 2.68 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.62 รายไดส่้วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาวยกมาของบริษทัฯ ไดแ้ก่ โครงการ 1st Transmission 
Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section จาก บมจ. ปตท. และโครงการของบจก. สหการวิศวกร (บริษทั
ยอ่ย) ไดแ้ก่ โครงการติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ีจากโรงงานยาสูบ โครงการจา้งเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยาย
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย จากการประปาส่วนภูมิภาค และโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกลา้ ช่วงท่ี  
1 จากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ (เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง เป็นตน้) 

2. ก าไรขั้นต้น เท่ากบั 168.27 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 59.88 ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้
เท่ากบัร้อยละ 38.06 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2559 และไตรมาสแรกของปีน้ี ท่ีอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 25.02 และ 10.08 
ตามล าดบั เป็นเพราะบริษทัฯ สามารถคุมตน้ทุนในการก่อสร้างไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงต ่ากว่า
ประมาณการท่ีตั้งไว ้ 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 65.39 ลา้นบาท และ 4.37 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย
ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเพียงเล็กน้อยเป็นจ านวน 3.75 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.42    
ส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงิน เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 0.42 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียของหุ้นกูท่ี้
บริษทักูย้มืมาเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในกิจการ โดยบริษทัฯไดอ้อกหุน้กูอ้าย ุ2 ปีในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 และมีนาคม 
2559 รวม จ านวน 300 ลา้นบาท 

4. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 7.32 ลา้นบาท เป็นการรับรู้ผลขาดทุนจากผลการ
ด าเนินงานของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) ดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดย APOT อยูใ่นระหวา่งการ
ก่อสร้างโครงการเหมืองแร่โพแทชท่ีจงัหวดัชยัภูมิ  

5. ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 71.56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
จ านวน 50.45 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 238.99 อตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 16.27  

สรุปผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน ปี 2560 
 คร่ึงปีแรกของปี  2560  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 1,388.07 ลา้นบาท ลดลงจาก
งวดเดียวกนัของปีก่อน 149.52  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.72 โดยบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 812.45 ลา้น
บาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 26.48 
 อตัราก าไรขั้นตน้งวด 6 เดือนเท่ากบัร้อยละ 19.04 เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 18.04 ตาม
เหตุผลเดียวกบัก าไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 2 ขา้งตน้ 
 ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ งวด 6 เดือน เท่ากบั 31.12 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 
2.23 ก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.005 บาท ในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 87.19 ลา้นบาท อตัราก าไรสุทธิ  
ร้อยละ 5.62 ก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.015 บาท ก าไรสุทธิงวด 6 เดือนลดลงร้อยละ 64.31 สาเหตุหลกัเน่ืองจาก ผล
ประกอบการไตรมาสแรกท่ีมีผลขาดทุนสุทธิ 40.44 ลา้นบาท  

 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้   
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)* 5 4,244.85 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 7 1,583.77 

รวม 12 5,828.62 
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* งานระหว่างก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้รายไดข้องบริษทัฯในท่ีน้ีไดร้วมงาน Early Works I และ Early Works II (มูลค่างานรวม 

3,022.08 ลา้นบาท มูลค่างานคงเหลือ ณ ส้ินไตรมาสสอง 2560 เท่ากบั 2,652.67 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนของ
โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities จาก APOT แต่ยงัไม่ไดร้วม
งานท่ีเหลือของโครงการอีกประมาณ 31,067.46 ลา้นบาท (บริษทัฯ ไดรั้บ Letter of Award โครงการน้ีในเดือนกุมภาพนัธ์ 
2559) เน่ืองจากยงัไม่ไดล้งนามในสัญญารับเหมาก่อสร้าง 

เหตุการณ์ส าคัญช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 – ปัจจุบัน 
 การลงทุนในบริษัท ทอีาร์ซี ยูทลิติี ้จ ากดั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี  11 พฤษภาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัจดัตั้งบริษทั ทีอาร์ซี 
ยทิูลิต้ี จ ากดั บริษทัยอ่ยแห่งใหม่เพ่ือด าเนินโครงการสัมปทานประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง ทุนจดทะเบียนเบ้ืองตน้ 1 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุ้น 99.97% เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 ไดจ้ดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัดงักล่าวดว้ยทุนท่ีออกและช าระแลว้ร้อยละ 25 คิดเป็นมูลค่า 0.25 ลา้นบาท 

 การลด/เพิม่ทุนจดทะเบียน 
ตามท่ีไดรั้บอนุมติัการลดและเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการ

จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 
วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯ จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจาก 726,373,442.88 บาท เหลือ 641,998,220 

บาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 675,001,783 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท ซ่ึงเป็นหุ้น
สามญัท่ีส ารองไวเ้พ่ือรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้กบับุคคลในวงจ ากดัท่ีจองซ้ือหุ้นกู้ และหุ้นสามญัท่ี
ส ารองไวเ้พื่อรองรับหุน้ปันผลท่ีออกในปี 2559 ต่อมาวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯ จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 
641,998,220 บาท เป็น 733,712,251.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

 ออกหุ้นปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559  
วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้จากการจ่ายหุ้นปันผล จาก 641,998,200 

บาทเป็น 733,711,662 บาท  
 ออกหุ้นกู้คร้ังที ่1/2560 จ านวน 100 ล้านบาท 

ในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ไดเ้สนอขายและออกหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2560 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ย
สิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูใ้ห้กบับุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ลา้นบาท จ านวน 100,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท มูลค่าท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท หุน้กูมี้อาย ุ1 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.50 ต่อ
ปี การจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  

 งานทีไ่ด้รับในไตรมาส 2 ปี 2560 
บริษัทฯ 

โครงการ Revamp LPG Transfer Pump to Domestic BRP จากบมจ. ปตท. มูลค่างาน 208.50 ลา้นบาท ระยะเวลา 
17 เดือน 

บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั  
1. โครงการปรับปรุงเสน้ทางศึกษาธรรมชาติเขา้ท่ีท าการอุทยานแห่งชาติขนอม – หมู่เกาะทะเลใตต้อนอ่าวทอ้งยาง 

- อ่าวทอ้งหย ีจากจงัหวดันครศรีธรรมราช มูลค่างาน 98.12 ลา้นบาท ระยะเวลา 8 เดือน 
2. โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแม่น ้ าเมย จงัหวดัตาก ระหวา่ง กม.13+200 – กม.14+500 จากกรมทางหลวง โดย

ศูนยส์ร้างทางล าปาง มูลค่างาน 0.71 ลา้นบาท ระยะเวลา 45 วนั 
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 งานทีไ่ด้รับหลงัไตรมาส 2 
บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั 

1. เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ไดรั้บ Letter of Intent โครงการจา้งเหมางานก่อสร้าง
สถานีจ่ายน ้ าทอ้งเนียนและวางท่อจ่ายน ้ า จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช มูลค่า
งาน 47.80 ลา้นบาท ระยะเวลา 8 เดือน 

2. เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ไดรั้บ Letter of Intent โครงการวางท่อแยกจ่ายน ้ าดิบ
บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ จ ากดั จากบมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก มูลค่างาน 15.42 
ลา้นบาท ระยะเวลา 5 เดือน 

 
 

 
(นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
7 สิงหาคม 2560 

 
 
  


