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 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน ป 2557 
ของบมจ. ทีอารซี คอนสตรัคชั่นและบริษัทยอย 

(หนวย : ลานบาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2

ป 2557 ป 2557 ป 2556 จาํนวน รอยละ

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 726.46 686.13 534.14 151.99 28.45

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 1.79 10.35 10.21 0.14 1.39

รายไดร้วม 728.25 696.48 544.35 152.13 27.95

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง -607.91 -542.48 -479.06 63.42 13.24

กาํไรขั้นตน้ 118.55 143.65 55.08 88.57 160.79

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -73.74 -83.75 -45.40 38.35 84.47

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้  ค่าใชจ่้าย
ทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

46.61 70.25 19.89 50.36 253.16

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -1.77 -0.53 0.00 0.53 N/A

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน -1.43 -1.01 -0.91 0.10 10.83

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -10.01 -16.70 -5.61 11.09 197.72

กาํไรสุทธิ 33.40 52.01 13.37 38.64 289.06

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 1.56 1.72 3.21 -1.50 -46.58

กําไรสุทธิสวนทีเ่ปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 34.95 53.73 16.58 37.15 224.03

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.04 0.07 0.02

อตัรากาํไรขั้นตน้ 16.32% 20.94% 10.31%

อตัรากาํไรสุทธิ 4.80% 7.71% 3.05%

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.73 0.80 1.36

งวด 6 เดือน งวด 6 เดือน

ป 2557 ป 2556 จาํนวน รอยละ

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 1,412.59 1,174.47 238.12 20.27

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 12.14 12.27 -0.13 -1.08

รายไดร้วม 1,424.73 1,186.74 237.98 20.05

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง -1,150.39 -1,050.68 99.71 9.49

กาํไรขั้นตน้ 262.20 123.79 138.41 111.81

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -157.48 -99.88 57.61 57.68

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้  ค่าใชจ่้าย
ทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

116.86 36.19 80.67 222.90

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -2.30 0.00 2.30 N/A

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน -2.44 -2.22 0.22 10.09

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -26.71 -14.56 12.15 83.48

กาํไรสุทธิ 85.41 19.41 65.99 339.94

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 3.27 7.11 -3.84 -53.96

กําไรสุทธิสวนทีเ่ปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 88.68 26.52 62.16 234.36

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.11 0.03

อตัรากาํไรขั้นตน้ 18.56% 10.54%

อตัรากาํไรสุทธิ 6.22% 2.23%

การเปล่ียนแปลง

การเปล่ียนแปลง

(ไตรมาส 2/57 - ไตรมาส 2/56)

(หนวย : ลานบาท)
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 สรุปผลการดาํเนินงานไตรมาส 2 ป 2557: กําไรสุทธิเติบโตรอยละ 224   

1. รายไดจากการใหบริการกอสรางเท่ากบั 686.13 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2556 151.99 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.45 รายไดห้ลกัท่ีรับรู้สูงสุดไตรมาสน้ี มาจาก โครงการ GUT Gas Pipeline จากบริษทั กลัฟ์ เจพี 
ยทีู จาํกดั โครงการวางท่อก๊าซนวนคร-รังสิต และโครงการก่อสร้างส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 8 จากบริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) ตามลาํดบั การเพ่ิมข้ึนของรายไดเ้น่ืองจากบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ซ่ึงมีโครงการในมือมูลค่า
มากกวา่ปีก่อน ทั้งน้ี ในไตรมาสน้ี บริษทัฯ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมรับรู้รายไดจ้ากโครงการขนาดใหญ่ คือ โครงการท่อก๊าซธรรมชาติ
สระบุรี-นครราชสีมา ซ่ึงดาํเนินการโดย Sinopec-TRC Joint Venture  โดยจะเร่ิมรับรู้โครงการดงักล่าวตั้งแต่ไตรมาส 3 ปีน้ี
เป็นตน้ไป 

 

2. กําไรขั้นตนเท่ากบั 143.65 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2556  88.57 ลา้นบาท และจากไตรมาส
แรกของปีน้ี 25.09 ลา้นบาท อตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 20.94  เพ่ิมข้ึนจากจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2556 และจาก
ไตรมาสแรกของปีน้ี  ท่ีอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 10.31 และ 16.32 ตามลาํดบั  เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการควบคุมตน้ทุน
ท่ีมีประสิทธิภาพและการปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนด  

 

3. คาใชจายในการบริหารเท่ากบั 83.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 38.35 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 84.47 ค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน
ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน เช่น การรับพนกังานเพ่ิม ค่าใชจ่้ายดา้นการอบรมและสัมมนา และค่าใชจ่้ายทาง
บญัชีสาํหรับการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ต่อกรรมการและพนกังานของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยโครงการ 2 (ESOP-W2) และค่าจา้งท่ีปรึกษาจดัการออกแบบเพ่ือศึกษาโครงการสาํหรับการประมูลงาน
โครงการท่ีต่างประเทศ  

4. กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ เท่ากบั 53.73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1/2557 ท่ีมีกาํไรสุทธิ
อยูท่ี่ 34.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 53.71  และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2556 จาํนวน 37.15 ลา้นบาท   คิดเป็น
ร้อยละ 224.03  เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไดแ้ก่บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั และ TRC Engineering LLC (สาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน) มีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนกวา่งวดเดียวกนัของปีก่อน  

 

ผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน ป 2557: กําไรสุทธิเติบโตรอยละ 234  
 คร่ึงปีแรกของปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 1,412.59 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก
งวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีอยูท่ี่ 1,174.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 20.27  โดยบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั มีรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการก่อสร้าง 284.59 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 87.04  
 กาํไรขั้นตน้งวด 6 เดือนเท่ากบัร้อยละ 18.56 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 10.54 เน่ืองจากการบริหารงาน
โครงการท่ีมีประสิทธิภาพ  งานในมือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นงานท่อก๊าซธรรมชาติ ส่วนบริษทั สหการวิศวกรจาํกดั
ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างดา้นโยธา ซ่ึงเป็นงานท่ีกลุ่มบริษทัมีความเช่ียวชาญ 
 กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ งวด 6 เดือนเติบโตอยา่งมีนยัสาํคญัถึงร้อยละ 234.36  โดยมีกาํไร
เท่ากบั 88.68 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 6.22 กาํไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.11 บาท ในขณะท่ีปีก่อนท่ีมีกาํไรสุทธิ 
26.52 ลา้นบาท อตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 2.23 กาํไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.03 บาท  

 
 

 

สินทรัพย หนีสิ้น และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 2,188.51 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 

จาํนวน 211.51 ลา้นบาท  มีหน้ีสินรวมจาํนวน 974.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2556 จาํนวน  151.62 ลา้นบาท รายการ
สินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีเป็นสาระสาํคญัไดแ้ก่ 
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  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึนจาก 195.56 ลา้นบาทเป็น 479.08 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

144.97 เน่ืองจากสามารถเกบ็เงินจากลกูหน้ีการคา้ตามผลงานท่ีส่งมอบได ้
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึนจาก 252.96 ลา้นบาทเป็น 476.56 ลา้นบาท เป็นไปในทางเดียวกบั

รายไดค้่าบริการท่ีเพ่ิมข้ึน 
 งานระหวา่งก่อสร้าง เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัจาก 2.38 ลา้นบาทเป็น 123.28 ลา้นบาท ร้อยละ 96 ของ

งานระหวา่งก่อสร้าง คืองานก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติสระบุรี-นครราชสีมา  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เพ่ิมข้ึนจาก 1,977.00 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2556 เป็น 2,188.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.70 

รายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีเป็นสาระสาํคญั คือ  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนจาก 325.38 ลา้นบาท เป็น 
425.96 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 30.91 เน่ืองจากมีการลงทุนในการก่อสร้างอาคารสาํนกังานแห่งใหม่และซ้ือยานพาหนะ
เพ่ิมข้ึน  

หน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนเพิ่มข้ึนจาก 749.38 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2556 เป็น 911.80 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 21.67 รายการหน้ีสินหมุนเวยีนท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีเป็นสาระสาํคญัไดแ้ก่ 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึนจาก 321.38 ลา้นบาท เป็น 423.69 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 31.84 
เน่ืองจากมีการสั่งซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ และวา่จา้งผูรั้บเหมาช่วงเพ่ิมมากข้ึนจากปีก่อน 

 ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ เพ่ิมข้ึนจาก 96.53 ลา้นบาท เป็น 312.69 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  
223.93 ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระส่วนใหญ่ มาจากโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติ นวนครรังสิต 
(มูลค่างาน 1,070 ลา้นบาท) และโครงการ GUT Gas Pipeline Project (มูลค่างาน 1,590 ลา้นบาท) ซ่ึง
รับรู้ตน้ทุนตามผลงานท่ีผูรั้บเหมาช่วงส่งมอบ แต่ ณ วนัส้ินไตรมาสสองผูรั้บเหมาช่วงยงัไม่ไดเ้รียก
ชาํระค่าบริการ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ลดลงจาก 1.36 เท่า ณ ส้ินปี 2556  เป็น 0.80 เท่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 
 

งานระหวางกอสรางท่ียังไมรับรูรายได   
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

จาํนวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 8 2,808.43* 

บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 6 318.63 

TRC Middle East  LLC  สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน  1 15.22 

รวม 15 3,142.28 

*หมายเหตุ: ในท่ีน้ี มูลค่างานโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติสระบุรี-นครราชสีมา คิดเฉพาะสดัส่วนงานของบริษทัฯ ประมาณ 1,639 
ลา้นบาท  
 

เหตุการณสําคัญชวงไตรมาส 2 ป 2557 - ปจจุบัน 
 การเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน TRC Middle East LLC  

TRC International Limited บริษทัยอ่ยท่ีประเทศฮ่องกง (บริษทัฯ ถือหุน้ใน TRC International Ltd. ผา่น TRC 
Investment Ltd. บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐเมอริเชียส ร้อยละ 100) ไดซ้ื้อหุน้ TRC Middle East LLC เพ่ิมเติม ทาํใหส้ัดส่วน
การถือหุน้ของ TRC International Limited ใน TRC Middle East LLC เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70 ตั้งแต่วนัท่ี 16 
มิถุนายน 2557 เป็นตน้ไป 
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 การยายสํานักงานใหญ 
ตั้งแต่วนัท่ี 23 มิถุนายน 2557 บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดัไดย้า้ยสถานประกอบการมายงัอาคาร

สาํนกังานแห่งใหม่ ซ่ึงเป็นท่ีดินและอาคารของบริษทัฯ ท่ีตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศพัท ์+66 2022 7777  
 

 การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายตอกรรมการและ
พนักงาน คร้ังท่ี 2 (ESOP-W2) งวดแรก: 30 มิถุนายน 2557 

หุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ งวดแรก           2,446,903 หุน้ 

ราคาใชสิ้ทธิ  3.03 บาทต่อหุน้ 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของ ESOP-W2     7,414,116.09 บาท 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้:   

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ก่อนการใชสิ้ทธิ ESOP-W2 408,293,386.50 บาท 
ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 งวดแรก (จดทะเบียน 3 ก.ค.57)   1,223,451.50 บาท 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ ณ ปัจจุบนั  409,516,838.00 บาท 

 

 การไดรับ Letter of Intent โครงการไบโอดีเซล เฟส 2 
เม่ือวนัท่ี  6  สิงหาคม 2557 บริษทัฯ ไดรั้บ Letter of Intent ในการเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการไบโอดีเซล เฟส 

2 ของ บริษทั บางจากไบโอฟเูอล  จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั บางจาก ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)   มูลค่าโครงการ
ประมาณ 1,200 – 1,700 ลา้นบาท ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน หากรวมโครงการน้ีกบัมูลค่างานในมือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้
ส้ินไตรมาส 2 ปี 2557 กลุ่มบริษทัจะมี Backlog สูงถึง  4,342  -  4,842 ลา้นบาท   

 
 
 

     
 
      (นายสมยั ล้ีสกลุ) 

     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
         13 สิงหาคม 2557 


