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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2557 

ของบมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

 
(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1

ปี 2557 ปี 2556 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 726.46 640.33 86.13 13.45

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 1.79 2.06 -0.28 -13.32

รายไดร้วม 728.25 642.40 85.85 13.36

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้างและตน้ทุนขาย -607.91 -571.62 36.29 6.35

ก าไรขั้นตน้ 118.55 68.71 49.84 72.54

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -73.74 -54.48 19.26 35.36

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้  คา่ใชจ่้าย

ทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

46.61 16.30 30.31 185.96

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -1.77 0.00 1.77 N/A

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -1.43 -1.31 0.13 9.57

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -10.01 -8.95 1.06 11.85

ก าไรสุทธิ 33.40 6.05 27.35 452.46

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 1.56 3.90 -2.34 -60.05

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 34.95 9.94 25.01 251.57

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.01

อตัราก าไรขั้นตน้ 16.32% 10.73%

อตัราก าไรสุทธิ 4.80% 1.55%

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.73 0.58

ผลการเปลี่ยนแปลง

(ปี 2557 - ปี 2556)

 
 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี  2557  
1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 726.46 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 86.13 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

13.45 เน่ืองจากมีรับรู้รายไดจ้ากของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั และ TRC Engineering LLC (สาธารณรัฐ
สุลต่านโอมาน) เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ส าหรับรายไดห้ลกัท่ีรับรู้สูงสุดไตรมาสน้ี คือ โครงการ GUT Gas Pipeline จากบริษทั 
กลัฟ์ เจพี ยทีู จ ากดั โครงการวางท่อก๊าซนวนคร-รังสิต และอาคารหอ้งปฏิบติัการพลงังานประยกุต ์จากบริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) ตามล าดบั 

2. ก าไรขั้นต้น เท่ากบั 118.55 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 49.84 ลา้นบาท   อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 16.32 เพ่ิมข้ึนจาก
ปี 2556 ท่ีอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 10.73  เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการควบคุมตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพและการ
ปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด  
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3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากบั 73.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 19.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 35.36  ส่วนใหญ่เป็น
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงาน เช่น รับพนักงานเพ่ิม การปรับฐานเงินเดือนตามนโยบายของรัฐบาล และค่าใชจ่้ายทางบญัชี
ส าหรับการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ต่อกรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยโครงการ 2 (ESOP-W2) 

4. ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 34.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จ านวน 25.01 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 251.57  อตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 4.79 เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 1.55  เน่ืองจากบริษทัยอ่ย
ไดแ้ก่บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั และ TRC Engineering LLC (สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน) มีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนกวา่ปี
ก่อน  

TRC Middle East LLC ไดรั้บการต่อสัญญางาน Construction of Flow Line Rima Satellites Small Fields Project 
from Petrogas Rima LLC จาก Pitrogas Rima LLC อีก 4 เดือน (พฤษภาคมถึงสิงหาคม 2557) มูลค่างานเพ่ิมเติมประมาณ 
OMR 400,000 หรือประมาณ 31.60 ลา้นบาท 

 
 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้   
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 
 

 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 7 3,096.15* 

บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั 7 424.20 

TRC Middle East  LLC  สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน  1 33.96 

TRC Engineering  LLC  สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน  1 5.94 

รวม 16 3,560.25 

*หมายเหตุ: ในท่ีน้ี มูลค่างานของโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติสระบุรี-นครราชสีมา คิดเฉพาะสดัส่วนงานของบริษทัฯ ประมาณ
ร้อยละ 21  หรือประมาณ 1,636 ลา้นบาท  
 

สินทรัพย์ หนีสิ้น และอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 2,056.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2556 

จ านวน 79.23 ลา้นบาท  มีหน้ีสินรวมจ านวน 865.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2556 จ านวน  42.62 ลา้นบาท ส่งผลให้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินไตรมาสแรก ปี 2557 เท่ากบั 0.73 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก 0.58 เท่า ณ ส้ินปี 2556 

สินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เพ่ิมข้ึนจาก 1,977.00 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2556 เป็น 
2,056.72 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.03 รายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีเป็นสาระส าคญั ไดแ้ก่  ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนจาก 325.38 ลา้นบาท เป็น 380.79 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.03 เน่ืองจากมีการลงทุนในการก่อสร้างอาคาร
ส านกังานแห่งใหม่และซ้ือยานพาหนะเพ่ิมข้ึน 

หน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีน เพ่ิมข้ึนจาก 749.38 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2556 เป็น 797.50 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 48.12 รายการหน้ีสินหมุนเวยีนท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีเป็นสาระส าคญัไดแ้ก่ 
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 ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ เพ่ิมข้ึนจาก 96.53 ลา้นบาท เป็น 194.64 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
101.64 ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระส่วนใหญ่ มาจากโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติ นวนครรังสิต 
(มูลค่างาน 1,070 ลา้นบาท) ซ่ึงรับรู้ตน้ทุนตามผลงานท่ีผูรั้บเหมาช่วงส่งมอบให ้ แต่ ณ วนัส้ินไตรมาส
แรกผูรั้บเหมาช่วงยงัไม่ไดเ้รียกช าระค่าบริการ  

 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน เพ่ิมข้ึนจาก 14.46 ลา้นบาท เป็น 30.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 109.25 ส่วนใหญ่
เป็นภาษีขายของการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง แต่ยงัไม่ไดรั้บช าระเงินตามใบแจง้หน้ี  

 

การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556  
ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557   บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการด าเนินงานปี 2556 เป็นเงินสดใน

อตัราหุ้นละ 0.05 บาท ใหก้บัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2557 ซ่ึงเป็นไป
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2557 ท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 
 

การแก้ไขราคาใช้สิทธิ ESOP – W2 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 มีมติอนุมติัแกไ้ขราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั

ของบริษทัฯ ท่ีออกและเสนอขายต่อกรรมการและพนกังาน คร้ังท่ี 2 (ESOP-W2)  จากหุ้นละ 4.07 บาท ต่อหุ้น เป็น 3.03
บาทต่อหุน้  

การใชสิ้ทธิคร้ังแรกของ ESOP-W2 คือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 
 
 
 

     
 
      (นายสมยั ล้ีสกลุ) 

     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
        14 พฤษภาคม 2557 


