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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน ปี 2559 
ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

สรุปผลประกอบการไตรมาส 3  ปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3

ปี 2559 ปี 2559 ปี 2558 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 433.25 1,170.17 870.89 299.28 34.36

ตน้ทนุการให้บริการก่อสร้าง -324.86 -973.80 -720.70 253.10 35.12

ก าไรขั้นตน้ 108.39 196.37 150.19 46.18 30.75

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 5.90 2.39 34.37 -31.98 -93.05

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -69.14 -87.64 -102.89 -15.25 -14.82

ก าไรก่อนส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม  คา่ใชจ่้าย

ทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล

45.15 111.12 81.67 29.45 36.06

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม -8.72 -9.70 -                     9.70 N/A

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -3.95 -5.67 -1.58 4.09 258.86

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล -13.13 -26.18 -18.72 7.46 39.85

ก าไรสุทธิ 19.35 69.57 61.37 8.20 13.36

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 1.76 0.67 1.56 -0.89 -57.05

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 21.11 70.24 62.93 7.31 11.62

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.004 0.014 0.013

อตัราก าไรขั้นตน้ 25.02% 16.78% 17.25%

อตัราก าไรสุทธิ 4.81% 5.99% 6.95%

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.96 0.94 0.80

สรุปผลประกอบการงวด 9 เดือน ปี 2559 
(หน่วย : ล้านบาท)

งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน

ปี 2559 ปี 2558 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 2,707.76 2,572.24 135.52 5.27

ตน้ทนุการให้บริการก่อสร้าง -2,234.00 -2,127.31 106.69 5.02

ก าไรขั้นตน้ 473.76 444.93 28.83 6.48

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 16.44 68.08 -51.64 -75.85

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -240.18 -257.94 -17.76 -6.89

ก าไรก่อนส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม  คา่ใชจ่้าย 250.02 255.07 -5.05 -1.98

ทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม -23.38 -                     23.38 N/A

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -12.14 -3.06 9.08 296.73

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล -62.34 -49.31 13.03 26.42

ก าไรสุทธิ 152.16 202.70 -50.54 -24.93

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 5.28 4.24 1.04 24.46

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 157.44 206.94 -49.50 -23.92

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.031 0.043

อตัราก าไรขั้นตน้ 17.50% 17.30%

อตัราก าไรสุทธิ 5.78% 7.84%

การเปลี่ยนแปลง

(ไตรมาส 3/59 - ไตรมาส 3/58)

การเปลี่ยนแปลง
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สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี  2559 
1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 1,170.17 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 299.28  

ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.36 รายไดส่้วนท่ีเพ่ิมข้ึนมากมาจากการไดรั้บงานเพ่ิมเติมของโครงการท่อก๊าซธรรมชาติ
สระบุรี-นครราชสีมา ซ่ึงด าเนินการโดย Sinopec-TRC Joint Venture และจากโครงการของบริษทั อาเซียนโปแตซชยัภูมิ 
จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บงานในตอนตน้ปี คือ  Preparation and Refurbishment of Existing Decline และ 
งาน Early Works ของ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities อีกทั้งจากงานของ
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ท่ีเร่ิมรับรู้รายไดข้องโครงการจดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
การผลิตบุหร่ี ดา้นกระบวนการผลิตยาเสน้พอง (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั 

2. ก าไรขั้นต้น เท่ากบั 196.37 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 46.18 ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้
เท่ากบัร้อยละ 16.78 ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2558 และไตรมาสสองของปีน้ี ท่ีอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 17.25 และ 25.02 
ตามล าดบั อยา่งไรก็ตามอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาสน้ียงัคงอยูใ่นระดบัปกติตามมาตรฐานของบริษทัฯ 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 87.64 ลา้นบาท และ 5.67 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย
ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเป็นจ านวน 15.25 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.82  ค่าใชจ่้ายใน
การบริหารท่ีลดลงส่วนใหญ่มาจากบริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน คือ TRC Engineering LLC และ TRC Middle 
East LLC  ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหว่างด าเนินการปิดบริษทัส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน
จ านวน 4.09 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียของหุน้กูท่ี้บริษทัฯ กูย้มืมาเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยบริษทัฯ ได้
ออกหุน้กูอ้าย ุ2 ปี ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 และมีนาคม 2559 จ านวน 100 และ 200 ลา้นบาทตามล าดบั 

4. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 9.70 ลา้นบาท เป็นการรับรู้ผลขาดทุนจากผลการ
ด าเนินงานของ APOT ดว้ยวธีิส่วนไดเ้สีย โดย APOT อยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างโครงการเหมืองแร่โพแทชท่ีจงัหวดัชยัภูมิ  

5. ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 70.24 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
จ านวน 7.31 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.62 และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนจ านวน 49.13 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
232.73 อตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 5.99  

 

สรุปผลการด าเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2559 
 งวด 9 เดือนของปี  2559  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 2,707.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 135.52  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.27 ก าไรขั้นตน้งวด 9 เดือนเท่ากบั  473.76  ลา้นบาท   
เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 28.83 ลา้นบาท   คิดเป็นร้อยละ 6.48 อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 17.50 ใกลเ้คียงกบั
งวดก่อนท่ีอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 17.30   
 ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ งวด 9 เดือน เท่ากบั 157.44 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 
5.78 ก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.031 บาท ในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 206.94 ลา้นบาท อตัราก าไรสุทธิ  
ร้อยละ 7.84 ก าไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.043 บาท ก าไรสุทธิงวด 9 เดือนลดลงร้อยละ 23.92 
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งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้   
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 6 3,053.70* 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 4 1,618.31 

รวม 10 4,672.01 

*หมายเหตุ:  ในท่ีน้ี ไดร้วมงาน Early Works (มูลค่างาน 711 ลา้นบาท มูลค่างานคงเหลือ ณ ส้ินไตรมาส 3 เท่ากบั 594 
ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนของโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and 
Facilities จาก APOT แต่ยงัไม่ไดร้วมงานที่เหลือของโครงการอีกประมาณ 32,664 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บ Letter of 
Award จากบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ  ากดั (มหาชน) ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 เน่ืองจากยงัไม่ไดล้งนามในสัญญา
รับเหมาก่อสร้าง  

 

สินทรัพย์ หนีสิ้น และอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 4,930.54 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 

2558 จ านวน 358.67 ลา้นบาท มีหน้ีสินรวมจ านวน 2,384.36 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2558 จ านวน 233.14 ลา้นบาท 
รายการสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระส าคญัไดแ้ก่ เงินลงทุนในบริษทัร่วม จ านวน 1,337.90 ลา้นบาท ในระหวา่งช่วง
คร่ึงปีแรก TRC Investment Limited ไดจ่้ายค่าหุน้บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) จ านวน 905  
ลา้นบาท เม่ือรวมกบัเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัฯ เคยลงทุนใน APOT ไวใ้นปีก่อนๆ (ณ ส้ินปี 2558 บนัทึกเป็นเงินลงทุนระยะ
ยาวอ่ืน 355.225 ลา้นบาท) ท าใหก้ลุ่มบริษทัฯ ถือหุน้ APOT เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 26.22 จึงไดจ้ดัประเภทบญัชีใหม่จากเงิน
ลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม และรับรู้เงินลงทุนดงักล่าวตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

หน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปีก่อนอย่างเป็นสาระส าคญัไดแ้ก่ เงินกูย้ืมระยะสั้น จ านวน  100 ลา้นบาท เงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ านวน 82.11 ลา้นบาท และการออกหุ้นกูจ้  านวน 200 ลา้นบาทเพื่อน ามาใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีน ท าใหหุ้น้กู ้เพ่ิมข้ึนจากจ านวน 100 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558 เป็น 300 ลา้นบาท  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 0.96 เท่า ณ วนัส้ินไตรมาสก่อนเป็น 0.94 เท่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 

 
 

 
(นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
9 พฤศจิกายน 2559 


