
1 
 

คาํอธิบาย และการวเิคราะห์ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2556 
ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน และบริษัทย่อย 

 

ปี 2556
Common 

Size ปี 2555
Common 

Size

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 640.33 99.68% 1,002.20 98.76% -361.87 -36.11%

ดอกเบีย้รับและรายไดอ้ื่น 2.06 0.32% 12.56 1.24% -10.49 -83.56%

รวมรายได ้ 642.40 100.00% 1,014.76 100.00% -372.36 -36.69%

ตน้ทนุการใหบ้ริการ -571.62 -88.98% -877.04 -86.43% -305.42 -34.82%

กําไรขัน้ตน้ 68.71 10.70% 125.16 12.33% -56.45 -45.10%

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร -54.48 -8.48% -46.80 -4.61% 7.67 16.40%

กําไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงินและคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 16.30 2.54% 90.91 8.96% -74.62 -82.07%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน -1.31 -0.20% -0.56 -0.06% 0.75 133.21%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ -8.95 -1.39% -18.97 -1.87% -10.02 -52.84%

กําไรสทุธิ 6.04 0.94% 71.38 7.03% -65.34 -91.53%

ปรับปรุงดว้ยสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยของบริษัทยอ่ย 3.90 0.61% -1.43 -0.14% 5.33 n/a

กําไรสว่นที่เป็นของผู้ถอืหุน้บรษิทัใหญ่ 9.94 1.55% 69.95 6.89% -60.01 -85.79%

กําไรตอ่หุน้ (บาท) 0.01 0.09

อัตรากําไรขัน้ตน้ 10.73% 12.49%

อัตรากําไรสทุธิ 1.55% 6.89%

อัตราสว่นหนี้สนิตอ่ทนุ (เทา่) 1.36 1.82

(หน่วย : ลา้นบาท)

งบการเงนิรวม
ไตรมาส 1

ผลตา่ง

 

สรุปผลการดาํเนินงานไตรมาส 1 ปี 2556  

ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 640.33 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ 

1,002.20 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 36.11 สาเหตุหลกัมาจาก การรับรู้รายไดท่ี้ลดลงของโครงการอุบล เอทานอล (มูลค่า

โครงการ 2,134 ลา้นบาท) ท่ีรับงานโดยบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั บริษทัยอ่ย เน่ืองจากโครงการก่อสร้างใกลแ้ลว้เสร็จ

ตั้งแต่ส้ินปีก่อน      รายไดห้ลกัในไตรมาสน้ีมีท่ีมาจากโครงการเดินท่อก๊าซธรรมชาติไปยงัโครงการ IPP ของกลุ่มกลัฟ์ เจพี

มูลค่างาน 1,185 ลา้นบาท และ 16.345 ลา้นเหรียญสหรัฐ   รองลงมาคือ  โครงการ GUT Gas Pipeline   จากบจก. กลัฟ์ เจพี 

ยทีู  และโครงการ PTTAR to IRPC for Multi Product Pipeline จากบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 1,547.43 

ลา้นบาท และ 722.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ตน้ทุนการใหบ้ริการลดลงจาก 877.04 ลา้นบาท เป็น 571.62 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการ สัดส่วนตน้ทุนการใหบ้ริการต่อรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 86.43 เป็นร้อยละ 88.98   

ค่าใชจ่้ายในการบริหารปรับตวัสูงข้ึนจาก 46.80 ลา้นบาท เป็น 54.48 ลา้นบาท คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.40 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนใหญ่ คือ ค่าจา้งและเงินเดือน สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 

4.61 เป็นร้อยละ 8.48  เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

กาํไรขั้นตน้เท่ากบั 68.71 ลา้นบาท ลดลงจาก 125.16 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 45.10 เม่ือเทียบกบั

ไตรมาส 1 ของปี 2555   อตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 10.73 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน ท่ีอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 12.49 
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โดยมีสาเหตุมาจากการขาดทุนขั้นตน้ของสหการวิศวกร และ TRC Engineering LLC (บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่าน

โอมาน)   

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เท่ากบั 9.94 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีอยูท่ี่  

69.95 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 85.79 ในขณะท่ีอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 1.55  ลดลงจากปีก่อนท่ีอยู่

ท่ีร้อยละ 6.89     ผลจากการขาดทุนของสหการวศิวกร และ TRC Engineering LLC แต่อยา่งไรกต็าม ในไตรมาสน้ี ผล

ขาดทุนของ TRC Engineering LLC  ลดลงจากไตรมาส 4 ของปีก่อน   และในปีน้ี TRC Engineering LLC จะเขา้ประมูลงาน

เพ่ิมเติมในสาธารณรัฐสุลต่านโอมานภายใตค้วามร่วมมือกบัพนัธมิตรซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มปิโตรเคมีจากประเทศไทย   และ

สหการวศิวกรมีแผนงานยืน่ประมูลงานโครงการสาธารณูปโภคภาครัฐ  และงานรับเหมาก่อสร้างภาคเอกชน    โดยคาดวา่

ทั้งสองบริษทัจะไดรั้บงานเพ่ิมเติม  และพลิกฟ้ืนผลการดาํเนินงานไดภ้ายในปีน้ี 

งานในมือ ณ ส้ินไตรมาสแรกปี 2556 มูลค่า 2,235 ล้านบาท 

  
จาํนวนโครงการ 

มูลค่างานท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้
 ณ วนัท่ี 31 มี.ค.56  

(ลา้นบาท) 
ทีอาร์ซี 14 1,889.29 
สหการวศิวกร 4 130.61 
TRC Middle East LLC  
(สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน) 

1 215.50 

TRC Engineering LLC 
(สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน) 

ไม่มี ไม่มี 

รวม 19 2,235.40 
 

โครงการในอนาคต 

 บริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการรอผลการยืน่ประมูลโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติ       คาดวา่จะทราบผลในไตรมาส 3 

ปี 2556 และในเดือนพฤษภาคมน้ี บริษทัฯ จะยืน่ประมูลโครงการท่อก๊าซนครสวรรค-์นครราชสีมา โครงการขนาดใหญ่กบั

ปตท. มูลค่าโครงการประมาณ 9,000 ลา้นบาท ภายใตค้วามร่วมมือกบัพนัธมิตรต่างชาติจากประเทศจีน 

การเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไว้ และการลด/เพิม่ทุนจดทะเบียน 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น จากหุน้ละ 1.00 บาท เป็น 
0.50 บาท วตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมจาํนวนหุน้สามญัท่ีหมุนเวียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ใหม้ากข้ึน การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตรา
ไวมี้ผลกบัหุน้ท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป 
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วนัท่ี 26 เมษายน 2556 จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจาก 471,502,434 บาท เหลือ 336,585,589 บาท โดยยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 269,833,690 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ท่ีไม่ไดจ้ดัสรรตามการเพ่ิมทุน 
จดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป และท่ีสาํรองสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1  

วนัท่ี 29 เมษายน 2556 จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 336,585,589 บาท เป็น 425,514,868.50 บาท เพ่ือ
รองรับการจ่ายหุน้ปันผล การเพ่ิมทุนใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม และการออก ESOP-W2  

 

การจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2555 

ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการดาํเนินงานปี 2555 ในอตัราไม่เกิน
หุน้ละ 0.133694 บาท โดยแบ่งจ่าย ออกเป็น 2 ส่วน คือ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.050358 บาท และจ่ายหุน้
ปันผลในอตัรา 6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละไม่เกิน 0.083336 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 
2556 ท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2556 

 

วนัเรียกชําระค่าหุ้นเพิม่ทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม และวนัออก ESOP-W2 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 ไดมี้มติดงัน้ี 

1. กาํหนดวนัเรียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนจากผูถื้อหุน้เดิม  จาํนวนไม่เกิน 33,658,559 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 20 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่  เสนอขายในราคาหุน้ละ 2.50 บาท  เป็น
วนัท่ี 17 – 21 มิถุนายน 2556        (วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน คือ 
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556) 

2. กาํหนดวนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุน้สามญัของบริษทัต่อกรรมการ และพนกังานของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 2 (ESOP-W2) จาํนวนไม่เกิน 32,000,000 หน่วย เป็นวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556   โดยผูถื้อ 
ESOP-W2 จะสามารถเร่ิมทยอยใชสิ้ทธิแปลงสภาพไดทุ้กวนัท่ี 30 ของเดือนสุดทา้ยในแต่ละไตรมาส  เร่ิม
ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 

 
 
 

 
 

(นายสมยั ล้ีสกุล) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

13 พฤษภาคม 2556 


