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งบการเงนิรวม

2556 2555

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและการขาย 1,223.19 2,061.71 -838.52 -40.67%

ดอกเบีย้รับและรายไดอ้ ืน่ 8.98 20.74 -11.76 -56.69%

รวมรายได ้ 1,232.17 2,082.45 -850.28 -40.83%

ตน้ทุนการใหบ้ริการและการขาย -1,096.10 -1,827.28 -731.18 -40.01%

กําไรขัน้ตน้ 127.08 234.43 -107.35 -45.79%

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -99.88 -96.38 3.50 3.63%

กําไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิและค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้ 36.19 158.79 -122.60 -77.21%

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ -2.22 -1.52 0.71 46.53%

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้ -14.56 -37.79 -23.23 -61.48%

กําไรสุทธิ 19.41 119.49 -100.08 -83.75%

ปรับปรุงดว้ยส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยของบริษัทย่อย 7.11 3.62 3.49 96.22%

กําไรส่วนท ีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 26.52 123.11 -96.59 -78.46%

กําไรต่อหุน้ (บาท) 0.03 0.15

อัตรากําไรขัน้ตน้ 10.39% 11.37%

อัตรากําไรสุทธิ 2.15% 5.91%

งวด 6 เดอืน ผลต่างงวด 6 เดอืน

ปี 2556 กบั 2555

(หน่วย: ลา้นบาท)

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนปี 2556 
ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน และบริษัทย่อย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงนิรวม ไตรมาส 1

2556 2556 2555

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและการขาย 640.33 582.85 1,059.51 -476.66 -44.99%

ดอกเบีย้รับและรายไดอ้ ืน่ 2.06 6.92 8.18 -1.26 -15.43%

รวมรายได ้ 642.40 589.77 1,067.69 -477.92 -44.76%

ตน้ทุนการใหบ้ริการและการขาย -571.62 -524.48 -950.24 -425.75 -44.81%

กําไรขัน้ตน้ 68.71 58.37 109.27 -50.90 -46.58%

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -54.48 -45.40 -49.57 -4.17 -8.42%

กําไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิและค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้ 16.30 19.89 67.88 -47.99 -70.70%

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ -1.31 -0.91 -0.96 -0.04 -4.29%

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ -8.95 -5.61 -18.82 -13.21 -70.19%

กําไรสุทธิ 6.04 13.37 48.11 -34.74 -72.21%

ปรับปรุงดว้ยส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยของบริษัทย่อย 3.90 3.21 5.06 -1.84 -36.46%

กําไรส่วนท ีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 9.94 16.58 53.16 -36.58 -68.81%

กําไรต่อหุน้ (บาท) 0.01 0.02 0.07

อัตรากําไรขัน้ตน้ 10.73% 10.02% 10.31%

อัตรากําไรสุทธิ 1.55% 2.81% 4.98%

อัตราส่วนหนีส้นิต่อทุน (เท่า) 1.36 1.32 1.83

(หน่วย: ลา้นบาท)

ไตรมาส 2 ผลต่างไตรมาส 2

ปี 2556 กบั 2555
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ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2556 

ไตรมาส 2 ปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการและขาย 582.85 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อนท่ีอยูท่ี่ 1,059.51 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 44.99 และลดลงจากไตรมาสก่อนท่ีอยูท่ี่ 640.33 ลา้น

บาทหรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 8.98 รายไดท่ี้ลดลงจากปีก่อนมีสาเหตุหลกัมาจากการรับรู้รายไดท่ี้ลดลงของโครงการอุบล 

เอทานอล (มูลค่าโครงการ 2,134 ลา้นบาท) ท่ีรับงานโดยบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั บริษทัยอ่ย  โดยการก่อสร้างไดแ้ลว้

เสร็จในไตรมาส 2 ปีน้ี และ TRC Engineering LLC (บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน) ไม่มีงานในมือ เน่ืองจาก

โครงการใหม่ของลกูคา้เกิดความล่าชา้  รายไดห้ลกัในไตรมาสน้ีจึงมาจากโครงการ GNS-Gas Pipeline to Nongsang Power 

Plant มูลค่างาน 1,677.82 ลา้นบาท รองลงมาคือ โครงการ GUT Gas Pipeline จากบริษทั กลัฟ์ เจพี ยทีู จาํกดั และโครงการ 

PTTAR - IRPC Multiproduct Pipeline จากบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 1,547.43 ลา้นบาท และ 728.81ลา้น

บาท ตามลาํดบั 

ตน้ทุนการใหบ้ริการและขายในไตรมาส 2 เท่ากบั 524.48 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ท่ีอยูท่ี่ 571.62 ลา้นบาท 

ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกบัการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้ริการและขาย  ค่าใชจ่้ายในการบริหารในไตรมาส 2 เท่ากบั 45.40 

ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ท่ีอยูท่ี่ 54.48 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 16.67 ค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนใหญ่ 

คือ ค่าจา้งและเงินเดือน  

กาํไรขั้นตน้ในไตรมาส 2 เท่ากบั 58.37 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีอยูท่ี่ 109.27ลา้นบาทหรือคิด

เป็นการลดลงร้อยละ 46.58 และลดลงจากไตรมาสก่อนท่ีอยูท่ี่ 68.71 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 15.05 ส่วน

อตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 10.02 ในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 10.31และไตรมาสก่อนอยูท่ี่ร้อยละ 

10.73 สาเหตุมาจากการขาดทุนขั้นตน้ของTRC Engineering LLC (บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน)ท่ีขาดทุนต่อเน่ือง

มาตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปีก่อน เน่ืองจาก การชะลอโครงการของลกูคา้ บริษทัจึงไม่มีงานในมือในขณะท่ียงัคงเกิดตน้ทุนและ

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในไตรมาส 2 เท่ากบั 16.58 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนท่ีมี

กาํไรสุทธิอยูท่ี่ 9.94 ลา้นบาท คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 66.80 ในขณะท่ีลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีอยูท่ี่  53.16 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 68.81 อตัรากาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 2.81  ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีอยูท่ี่

ร้อยละ 4.98 เป็นผลจากการขาดทุนสุทธิของTRC Engineering LLCแต่อยา่งไรกต็าม ในคร่ึงหลงัของปีน้ี TRC Engineering 

LLC จะเขา้ประมูลงานเพ่ิมเติมในสาธารณรัฐสุลต่านโอมานภายใตค้วามร่วมมือกบัพนัธมิตรซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มปิโตรเคมี

จากประเทศไทย  คาดวา่จะสามารถพลิกฟ้ืนผลการดาํเนินงานไดภ้ายในปีน้ี  

สาํหรับสหการวิศวกร ในไตรมาส 2 มีผลกาํไรสุทธิ (ไตรมาส 1 สหการวศิวกรขาดทุน)  ในปีน้ีไดย้ืน่ประมูลงาน

โครงการสาธารณูปโภคภาครัฐ และงานรับเหมาก่อสร้างภาคเอกชนอยา่งต่อเน่ืองโดยในเดือนพฤษภาคมไดง้านใหม่เพ่ิมเติม
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คืองานก่อสร้างถนน สะพานขา้มคลองชลประทานท่ี 26 และระบบระบายนํ้าเฟส 1 โครงการ TPANK Wang Noi 2 จาก

บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จาํกดั มูลค่างาน 163.16 ลา้นบาท  

ผลประกอบการงวด 6 เดอืน ปี 2556 

 คร่ึงปีแรกของปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการและขาย 1,223.19 ลา้นบาท ลดลงจากงวด

เดียวกนัของปีก่อน ท่ีอยูท่ี่ 2,061.71 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 40.67 สาเหตุหลกัมาจาก การรับรู้รายไดท่ี้ลดลงของ

โครงการอุบล เอทานอล ท่ีรับงานโดยบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั ประกอบกบัการเขา้ประมูลงานโครงการใหญ่หลาย

โครงการทั้งในและนอกประเทศล่าชา้กวา่กาํหนด  ตน้ทุนการใหบ้ริการและขายของคร่ึงปีแรกเท่ากบั  1,096.10 ลา้นบาท 

ลดลงร้อยละ 40.01 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นการลดลงตามรายไดจ้ากการใหบ้ริการและขาย ค่าใชจ่้ายในการ

บริหารเท่ากบั 99.88 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเลก็นอ้ย ร้อยละ 3.63 

 งวด 6 เดือน ปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 26.52 ลา้นบาท กาํไร

สุทธิต่อหุน้ 0.03 บาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีกาํไรสุทธิอยูท่ี่ 123.11 ลา้นบาท กาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.15 บาท 

สาเหตุหลกัคือ การขาดทุนของ TRC Engineering LLC ดงัสาเหตุท่ีไดก้ล่าวถึงในการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานไตรมาส 2 

ขา้งตน้ 

งานในมอื  

 
       จํานวนโครงการ 

มูลค่างานทีย่งัไม่ได้รับรู้รายได้      
(ล้านบาท) 

งานในมอื ณ ส้ินไตรมาส 2 ปี 2556:   
ทีอาร์ซี 15 2,575 
สหการวศิวกร 5 181 
TRC Middle East LLC                  
(สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน) 

1 157 

TRC Engineering LLC 

 (สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน) 

ไม่มี ไม่มี 

รวมงานในมอื ณ ส้ินไตรมาส2 ปี 56 21 2,913 

งานใหม่ทีบ่ริษัทฯ ได้รับในเดอืนก.ค.56: 

โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาตนิวนคร-รังสิต จาก
บริษัทปตท จํากดั (มหาชน) 

1 1,067 

รวม 22 3,980 
 

ในเดือนมิถุนายน 2556   บริษทัฯ และ Sinopec International Petroleum Service Corporation พนัธมิตรจาก

ประเทศจีน ไดร่้วมยืน่ประมูลโครงการท่อก๊าซธรรมชาติบนบกนครราชสีมา ซ่ึงเป็นโครงการท่อก๊าซธรรมชาติขา้มจงัหวดั
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ขนาดใหญ่ กบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มูลค่าโครงการประมาณ 260 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยคาดวา่จะทราบผล

ในเดือนตุลาคม ปี 2556 

บริษัท สหการวิศวกร จํากดั จัดตั้งบริษัทย่อย 

 วนัท่ี 20 มีนาคม 2556 บริษทั สหการวิศวกร ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ร่วมกบับริษทั คูโด คองยงุ จาํกดั 

พนัธมิตรสัญชาติเกาหลี ไดร่้วมจดัตั้งบริษทัใหม่ในนาม “บริษทั กิจการร่วมคา้ เอสเคเค จาํกดั” ท่ีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 

89.97 และร้อยละ 10 ตามลาํดบั วตัถุประสงคเ์พ่ือเขา้ร่วมประมูลงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ผลการเรียกชําระหุ้นเพิม่ทุนจากผู้ถือหุ้นเดมิ 

 ระหวา่งวนัท่ี 17-21 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ ไดเ้รียกชาํระหุน้เพ่ิมทุนจากผูถื้อหุน้เดิม จาํนวนไม่เกิน 33,658,559 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ในอตัราส่วน 20 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ เสนอขายในราคาหุน้ละ 

2.50 บาท  

สรุปผลการใช้สิทธิ และเงนิทีไ่ด้รับจากการเพิม่ทุน: 

หุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ Right Offering ทั้งหมด     31,269,062 หุน้ 

ราคาใชสิ้ทธิ               2.50  บาท/หุน้ 

เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิ Right Offering    78,172,655 บาท 

ทุนทีชํ่าระแล้ว: 

ทุนท่ีชาํระแลว้ก่อนการใชสิ้ทธิ Right Offering     392,658,855.50 บาท 

ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิ Right Offering       15,634,531.00 บาท 

ทุนชาํระ ณ ปัจจุบนั       408,293,386.50 บาท 
 

 

 

    (นายสมยั ล้ีสกลุ) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
    13 สิงหาคม 2556 

 

 


