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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ผลการด าเนินงานปี 2558 

ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

(หน่วย : ล้านบาท)

งวด 9 เดือน ไตรมาส 4 ปี 2558 ปี 2557

ปี 2558 ปี 2558 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 2,572.24 1,307.93 3,880.17 3,095.34 784.83 25.36

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -2,127.31 -1,115.08 -3,242.39 -2,538.29 704.10 27.74

ก าไรขั้นตน้ 444.93 192.85 637.78 557.05 80.73 14.49

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 68.08 6.78 74.86 31.83 43.03 135.19

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -257.94 -74.32 -332.26 -303.46 28.80 9.49

หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) 0.00 -0.13 -0.13 0.56 -0.69 -123.21

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายทางการเงินและคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 255.07 125.18 380.25 285.98 94.27 32.96

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -3.06 -1.70 -4.76 -3.36 1.40 41.67

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ -49.31 -25.23 -74.54 -69.37 5.17 7.45

ก าไรส าหรับงวด 202.70 98.25 300.95 213.25 87.70 41.13

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 4.24 0.77 5.01 1.67 3.34 199.71

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 206.94 99.02 305.96 214.92 91.04 42.36

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.03 0.07 0.05

อตัราก าไรขั้นตน้ 17.30% 14.74% 16.44% 18.00%

อตัราก าไรสุทธิ 7.84% 7.53% 7.74% 6.87%

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.80 0.89 0.91

การเปลี่ยนแปลง

(ปี 2558 - ปี 2557)

 
 
ก าไรต่อหุ้นในท่ีนีอิ้งตามมูลค่าท่ีตราไว้ 0.125 บาทต่อหุ้น (บริษัทฯจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้จาก 0.50 บาทเป็น 0.125 บาทเม่ือวันท่ี 6 พ.ค.58) 

ผลการด าเนินงาน ปี 2558 
1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เปรียบเทยีบรายได้ตามส่วนงานดงันี ้

(หน่วย : ลา้นบาท)

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

 - งานระบบทอ่ 1,970.97 50.80 2,551.24 82.42 -580.27 -22.74

 - งานระบบวิศวกรรม 1,534.59 39.55 6.93 0.23 1,527.66 22,044.16

 - งานโยธา 373.51 9.62 507.11 16.38 -133.60 -26.35

 - ขายและบริการอ่ืน 1.10 0.03 30.06 0.97 -28.96 -96.34

รวม 3,880.17 100.00 3,095.34 100.00 784.83 25.36

รายได้จากการให้บริการ
2558 2557 เพิ่มขึน้ (ลดลง)

 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างรวมเท่ากบั 3,880.17 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 784.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
25.36  รายไดส่้วนใหญ่มาจากงานระบบท่อของโครงการระยะยาวยกมาจากปีก่อนและงานใหญ่ท่ีไดรั้บเพ่ิมในปีน้ี 2 โครงการ คือ 
โครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section ท่ีบริษทัฯไดรั้บจาก บมจ. ปตท. ในเดือน
กมุภาพนัธ์  2558  และโครงการจา้งเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดั    
สุราษฎร์ธานี ท่ีบริษทั สหการวิศวกร จ ากดัไดรั้บจากการประปาส่วนภูมิภาค ในเดือนกรกฎาคม 2558  และในปี 2558 มีการส่ง
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มอบโครงการ Navanakorn-Rangsit Interconnecting Gas Pipeline Project  ท าให้โครงการงานท่อท่ีอยูใ่นมือลดลง ส่งผลให้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างระบบท่อลดลงตาม โดยรายไดจ้ากระบบงานท่อลดลงจากปีก่อน 580.27 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้บริการระบบวิศวกรรม เช่นโครงการ 450 TPD Biodiesel Plant  และโครงการ New Incinerator 
Project ท่ีมีความคืบหนา้ในการด าเนินการก่อสร้าง ท าใหบ้ริษทัฯมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างโดยรวมสูงกวา่ปีก่อน  

2. รายได้จากดอกเบีย้รับและรายได้อืน่ เท่ากบั 74.86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 43.03 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 135.19 ประกอบด้วยรายได้จากดอกเบ้ียรับจากการน าเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในกองทุนรวมท่ีให้อัตรา
ผลตอบแทนสูง โดยบริษทัฯมีรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับเพ่ิมข้ึน 7 ลา้นบาท ส่วนรายไดอ่ื้นท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ประมาณ 37 ลา้นบาท  

3. ก าไรขั้นต้น เท่ากบั 637.78 ลา้นบาท เพ่ิมจากปีก่อน 80.73 ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 16.44 ลดลงจากปี 
2557 อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 18.00 

รายได้จากการให้บริการ 2558 2557

 - งานระบบทอ่ 26.49% 22.15%

 - งานระบบวิศวกรรม 13.00% 11.40%

 - งานโยธา -14.42% -2.21%

 - ขายและบริการอ่ืน 10.91% 80.87%

รวม 16.44% 18.00%

เปรียบเทียบอัตราก าไรขั้นต้น

 

อตัราก าไรขั้นตน้ท่ีลดลงเกิดจากตน้ทุนตามส่วนงานโยธาสูงข้ึนกวา่ปีก่อน  เป็นตน้ทุนงานแกไ้ขเปล่ียนแปลงงานของ
โครงการของบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั(บริษทัยอ่ย) 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ เท่ากบั 337.02 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 30.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.84
สาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังานท่ีบริษทัฯไดมี้ลงทุนในปี 
2558 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน เช่น การรับพนักงานเพ่ิม การปรับฐานเงินเดือนและโบนัส เป็นตน้ และค่าใชจ่้ายทางการเงิน
เก่ียวกบัการออกหุน้กู ้

5. ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 305.96 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จ านวน 91.04 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 42.36 อตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 7.74 สูงกวา่ปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 6.87 

 

 
 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้   
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 5 3,786.66 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 6 2,615.73 

รวม 11 6,402.39 
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สินทรัพย์ หนีสิ้น และอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
การวเิคราะห์สินทรัพย์ 

(หน่วย : ลา้นบาท)

 31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ

สินทรัพยห์มุนเวียน 3,316.06              2,063.91              1,252.15      60.67

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,255.81              566.70                 689.11         121.60

รวมสินทรัพย์ 4,571.87              2,630.61              1,941.26      73.80  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 4,571.87 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2557  
1,941.26 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

 สินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 1,252.15 ลา้นบาท รายการท่ีส าคญัไดแ้ก่  
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจ านวน 1,289.43 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อน 628.77 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 112.55 เป็นผลมาจาก 
1.1 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 511.17 ลา้นบาท รายการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั คือ 

+ ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 396.61 ลา้นบาท 
+ การเปล่ียนแปลงของเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 211.91 ลา้นบาท 
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้115.58 ลา้นบาท 

1.2 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 628.91 ลา้นบาท รายการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั คือ 
- เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวในหุน้บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)  405.23 ลา้นบาท 
- เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  303.40 ลา้นบาท 
+ เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 75.87 ลา้นบาท 

1.3 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 798.10 ลา้นบาท รายการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั 
คือ 
+ เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัใหก้บับุคคลในวงจ ากดั 726 ลา้นบาท 
+ เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้100 ลา้นบาท 
- เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 30.50 ลา้นบาท 

2. รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ เพ่ิมข้ึนจาก 396.20 ลา้นบาท เป็น 1,023.02 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 158.21 เกิดจากงานท่ี
ด าเนินการแลว้เสร็จแต่ยงัไม่ออกใบแจง้หน้ี จนกวา่จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึนจาก 566.70 ลา้นบาท เป็น 1,255.81 ลา้นบาท รายการท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
1. การลงทุนระยะยาวในหุน้สามญับริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)  จ านวน 405.23 ลา้นบาท  
2. การลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาและจ าหน่ายระหวา่งงวดเป็นจ านวน 251.70 

ลา้นบาท  
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การวเิคราะห์หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

(หน่วย : ลา้นบาท)

 31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ

หน้ีหมุนเวียน 1,966.19              1,203.35              762.84         63.39

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 185.02                 49.55                   135.47         273.40

รวมหน้ีสิน 2,151.21              1,252.90              898.31         71.70

ส่วนของผูถื้อหุ้น 2,420.66              1,377.71              1,033.78      75.04

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,571.87              2,630.61              1,932.09      73.45  

หน้ีสินรวมจ านวน 2,151.21 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2557 จ านวน 898.31 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  
 หน้ีสินหมุนเวยีนเพ่ิมข้ึนจาก 1,203.35 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2557 เป็น 1,966.19 ลา้นบาท รายการท่ีส าคญัไดแ้ก่  

- เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้างเพ่ิมข้ึนจาก 105.39 ลา้นบาท เป็น 320.99 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
204.57  ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นของโครงการใหม่ในปี 2558 

- ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระเพ่ิมข้ึนจาก 337.90 ลา้นบาท เป็น 967.85 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 186.43  เกิดจาก
บริษทัฯ รับรู้ตน้ทุนตามผลงานท่ีผูรั้บเหมาช่วงส่งมอบ แต่ ณ วนัส้ินปีผูรั้บเหมาช่วงยงัไม่ไดเ้รียกช าระค่าบริการแต่
อยา่งใด  

- รายไดง้านก่อสร้างรับล่วงหนา้ลดลงจากส้ินปีก่อนทั้งจ านวน 149.40 ลา้นบาท เน่ืองจากการทยอยรับรู้เป็นรายไดใ้น
ระหวา่งปี 

 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึนจาก 49.55 ลา้นบาท เป็น 185.02 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นหุน้กูท่ี้บริษทัฯ ออกเสนอขายแก่
บุคคลในวงจ ากดั เพ่ือน ามาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนจ านวน 100 ลา้นบาท 

 ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 75.04 จาก 1,377.71 ลา้นบาทเป็น 2,420.66 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
ยกมา        1,377.71  ลา้นบาท 
เพ่ิมทุนจากการออกหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั       758.01  ลา้นบาท 
และการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 
ก าไรเบ็ดเสร็จ         303.29  ลา้นบาท 
บริษทัฯจ่ายเงินปันผล                       (11.54) ลา้นบาท 
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม    (10.64) ลา้นบาท  
อ่ืนๆ                     3.83  ลา้นบาท 
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558     2,420.66 ลา้นบาท  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 0.91 เท่า ณ วนัส้ินปี 2557 เป็น 0.89 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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เหตุการณ์ส าคัญในปี 2558 – ปัจจุบัน 

 การเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไว้ และการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ทีอ่อกและเสนอ
ขายต่อกรรมการและพนักงาน 
 บริษทัฯไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 0.50 บาท

เป็น 0.125 บาท และการจ่ายหุน้ปันผลในอตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล ส่งผลใหก้ารใชสิ้ทธิของ ESOP-W2 ตั้งแต่คร้ังท่ี 5 เป็น

ตน้ไปตอ้งมีการปรับสิทธิตามขอ้ก าหนดของ ESOP-W2 ดงัน้ี 

 การใช้สิทธิคร้ังที ่1 - 4 

(ม.ิย.57 - ม.ีค.58) 

การใช้สิทธิคร้ังที ่5 - 9 

(ม.ิย.58 - ม.ิย.59) 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ 0.50 บาท 0.125 บาท 

อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 1 หุน้ 1 หน่วย : 5 หุน้ 

ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้  3.03 บาท 0.606 บาท 

 

 การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั  
ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดรั้บช าระคา่หุน้เพ่ิมทุน จ านวน 

300 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่ 30  ลา้นหุน้ เสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิมในราคาหุน้ละ 10 บาท และจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 ปัจจุบนับริษทั สหการวศิวกร จ ากดั มีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียกช าระแลว้
ทั้งส้ิน 500 ลา้นบาท 

ในเดือนมีนาคม 2558 บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั จดัตั้งบริษทั กิจการร่วมคา้ซีอาร์สามและสหการ จ ากดั โดยถือหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 51 ของเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าว คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 0.51 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2558 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2558 ของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหบ้ริษทั กิจการร่วมคา้ซีอาร์สามและสหการ จ ากดั ด าเนินการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท เป็น 500 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่ 4.99  ลา้นหุน้ เสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิมในราคาหุน้ละ 
100 บาท คิดเป็นมูลค่า 499 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2558 บริษทั กิจการร่วมคา้ซีอาร์สามและสหการ จ ากดัไดจ้ดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เพ่ืออนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวและไดจ้ดทะเบียนมติเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 และในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษทั สหการวศิวกร จ ากดัไดช้ าระค่าหุน้เพ่ิมทุนจ านวน 5 ลา้นบาท 
ท าใหภ้ายหลงัจากการเรียกช าระค่าหุน้เพ่ิม บริษทั กิจการร่วมคา้ซีอาร์สามและสหการ จ ากดั มีทุนท่ีออกและช าระแลว้ จ านวน 6 
ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม บริษทัดงักล่าวไม่ไดเ้ขา้ประมูลงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และไม่มีแผนการด าเนินธุรกิจต่อ ฝ่าย
จดัการจึงด าเนินการปิดกิจการเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการและไดช้ าระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 

 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 100 ล้านบาท 
ตามท่ีบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ในการออกหุน้กูใ้หก้บับุคคลในวงจ ากดัจ านวน 

500 ลา้นบาท และ 2,000 ลา้นบาท ในระหวา่งวนัท่ี 7 - 8  กรกฎาคม 2558 บริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้กูค้ร้ังท่ี 1 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ลา้นบาท จ านวน 100,000 
หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท มูลค่าท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท หุน้กูมี้อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.68 
ต่อปี การจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน   
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 การออกหุ้นเพิม่ทุนให้บุคคลในวงจ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2558 มีมติใหจ้ดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน

จ านวน 330,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้  0.125  บาท ในราคาหุน้ละ 2.20 บาท ใหบุ้คคลในวงจ ากดั 16 ราย โดยบริษทัฯไดรั้บ
ช าระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวในระหวา่งวนัท่ี 27 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2558 เป็นจ านวนเงิน 726 ลา้นบาท  
วตัถุประสงคก์ารระดมทุนเพ่ือการลงทุนเพ่ิมเติมในหุน้สามญั บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) บริษทัฯ ไดจ้ด
ทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 

 การลงทุนเพิม่เตมิในหุ้นสามญับริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูม ิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) (เดมิช่ือ บริษัท เหมอืงแร่
โปแตชอาเซียน จ ากดั (มหาชน) (“APMC”))  
เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 9/2558 มีมติอนุมติัให ้ TRC Investment Limited บริษทั

ยอ่ยท่ีสาธารณรัฐเมอริเชียส ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) จ านวนไม่เกิน 6.30 ลา้น
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ในราคาซ้ือท่ีหุ้นละ 200 บาท รวมมูลค่าประมาณ 1,260 ลา้นบาท จาก Thermal Trade and 
Investment Limited สรุปการช าระค่าหุน้เป็นดงัน้ี 

การช าระคา่หุ้น APOT ต่อ 

Thermal Trade and Investment Limited
จ านวนเงิน วนัท่ีช าระเงิน

วนัท่ี APOT 

จดทะเบียนเปล่ียนแปลง

รายช่ือผูถื้อหุ้น

งวดท่ี 1: 1.775 ลา้นหุ้น 355 ลา้นบาท 15 ตุลาคม 2558 30 ตุลาคม 2558

งวดท่ี 2: 1.775 ลา้นหุ้น 355 ลา้นบาท 7 มกราคม 2559 21 มกราคม 2559

งวดท่ี 3: 1.775 ลา้นหุ้น 355 ลา้นบาท 25 มกราคม 2559 3 กมุภาพนัธ ์2559
 

สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม TRC ใน APOT ณ ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 22.87 (ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC 
Investment Limited ร้อยละ 20.04 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.82) ท่ีทุนท่ีออกและช าระแลว้ของ APOT ท่ี  
2,656,777,300 บาท 

 การได้รับรางวลั SET AWARDS 2015 
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษทัฯไดรั้บรางวลั SET AWARDS 2015 ดา้นผลการด าเนินงานดีเด่น และดา้นนกัลงทุน

สมัพนัธ์ดีเด่นในกลุ่มของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดระหวา่ง 3,000 – 10,000 ลา้น
บาท 

  การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน 
(ESOP-W2) ปี 2558 

หุ้นทีเ่กดิจากการใช้สิทธิ: 
หุ้นก่อนการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 
หุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิคร้ังแรก-คร้ังท่ี 4 (1 หน่วย : 1 หุน้)           13,950,833 หุน้ 
หุ้นหลงัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น (มลูค่าหุ้นละ 0.125 บาท)           69,754,165 หุน้ 
หุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 5 วนัท่ี 30 มิ.ย. 58 (1 หน่วย : 5 หุน้)                 20,511,010 หุน้ 
หุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6 วนัท่ี 30 ก.ย. 58 (1 หน่วย : 5 หุน้)          19,567,060 หุน้ 
หุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 7 วนัท่ี 30 ธ.ค. 58 (1 หน่วย : 5 หุน้)          12,063,575 หุน้ 
หุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิสะสมถึงปัจจุบนั            121,895,810 หุน้ 
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เงนิทีไ่ด้จากการใช้สิทธิ: 
ก่อนการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น (มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิคร้ังแรก-คร้ังท่ี 4  (ราคาใชสิ้ทธิ 3.03 บาท)     42,271,023.99 บาท 
หลงัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น (เป็นมลูค่าหุ้นละ 0.125 บาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 5 (ราคาใชสิ้ทธิ 0.606 บาท)        12,429,672.06 บาท 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6 (ราคาใชสิ้ทธิ 0.606 บาท)        11,857,638.36 บาท 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 7 (ราคาใชสิ้ทธิ 0.606 บาท)          7,310,526.45 บาท 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิสะสมถึงปัจจุบนั       73,868,860.86 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 
ทุนท่ีเพ่ิมจากการออกหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั        41,250,000.00 บาท 
ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6              2,445,882.50 บาท 
ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 7              1,507,946.88 บาท 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ ณ ปัจจุบนั        566,853,708.88 บาท 

 โครงการทีส่ าคญัทีไ่ด้รับระหว่างปี 2558 
บริษัทฯ 

โครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project: 28” Recoating Section ของบริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) มูลค่าโครงการ 3,725  ลา้นบาท ระยะเวลาโครงการ 45 เดือน 

บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั (บริษัทย่อย)  
1. โครงการถนนศรีนครินทร์-ร่มเกลา้ ช่วงท่ี 1  

1.1 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัถนนศรีนครินทร์กบัถนนกรุงเทพกรีฑาและก่อสร้างถนนจากถนนศรีนครินทร์ ถึง 
คลองหวัหมาก จากกรุงเทพมหานคร มูลค่างาน 827.76 ลา้นบาท ระยะเวลา 24 เดือน 

1.2 งานก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น จากการไฟฟ้านครหลวง มูลค่างาน 229.17 ลา้นบาท ระยะเวลา 
20 เดือน 

1.3 งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานท่ีเก่ียวขอ้ง จากการประปานครหลวง มูลค่างาน 32.79 ลา้นบาท ระยะเวลา  
20 เดือน 

2. โครงการจา้งเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ระยะท่ี 1 ส่วนท่ี 2 (วางท่อส่งน ้ าจากอ าเภอดอนสกั-ลอดทะเล-เกาะสมุย) จากการประปาส่วนภูมิภาค มูลค่างาน 
858.00 ลา้นบาท ระยะเวลา 18 เดือน โดยกิจการร่วมคา้ ไฮโดรเท็ค สหการ ซ่ึงเป็นลงทุนระหวา่งบริษทั สหการ
วศิวกร จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ กบับริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) เป็นสดัส่วนการลงทุนเป็นร้อยละ 
49 และ 51 ตามล าดบั 

3. โครงการจดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ี ดา้นกระบวนการผลิตยาเสน้พอง (M-01/2) 
จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั มูลค่าโครงการ 15,476,635.11 ยโูร และ 237,214,242.99 บาท หรือรวม
ประมาณ 853.18 ลา้นบาท ระยะเวลาโครงการ 22 เดือน  
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 งานทีไ่ด้รับในเดอืนมกราคม – กมุภาพนัธ์ 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 จาก

บริษทั 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 34,089.05 
ลา้นบาท ระยะเวลาโครงการ 3 ปี คาดวา่จะลงนามในสญัญาภายในไตรมาส 3 – 4 ปี 2559 

 
หากรวมโครงการใหม่ขา้งตน้กบัมูลค่างานในมือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัทีอาร์ซีจะมี 

Backlog เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัเป็น 40,636.71 ลา้นบาท 

การพจิารณาเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558  
บริษทัฯ ก าหนดจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี  3/2559 เพื่อพิจารณาวนัเวลาการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2559 และวาระท่ีจะน าเขา้ท่ีประชุมสามญั ซ่ึงรวมถึงวาระเก่ียวกบัเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2558 เป็นวนัท่ี 10 มีนาคม 
2559  
 
 

 
      (นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
        25 กมุภาพนัธ์ 2559 


