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การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ผลการดําเนินงานปี 2556 

ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

  
(หน่วย : ล้านบาท)

งวด 9 เดือน ไตรมาส  4 ปี 2556 ปี 2555

ปี 2556 ปี 2556 จํานวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างและการขาย 1,940.61 585.87 2,526.48 4,314.74 -1,788.26 -41.45

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 10.56 20.98 31.54 29.41 2.13 7.24

รายไดร้วม 1,951.17 606.85 2,558.02 4,344.15 -1,786.13 -41.12

ตน้ทนุการให้บริการก่อสร้างและตน้ทนุขาย -1,703.29 -445.12 -2,148.41 -3,849.49 -1,701.09 -44.19

กําไรขั้นตน้ 237.32 140.75 378.08 465.25 -87.17 -18.74

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร -151.89 -78.80 -230.69 -198.30 32.39 16.34

หน้ีสงสยัจะสูญ -16.57 0.26 -16.31 0.00 16.31 100.00

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทนุในการร่วมคา้  คา่ใชจ้่าย

ทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

79.42 83.19 162.61 296.36 -133.75 -45.13

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.02 446.59

คา่ใชจ้่ายทางการเงิน -3.10 -0.04 -3.14 -4.91 -1.77 -36.03

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล -30.14 -21.28 -51.42 -79.12 -27.70 -35.01

กําไรสุทธิ 46.18 61.85 108.03 212.32 -104.29 -49.12

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 11.81 6.52 18.33 16.12 2.21 13.73

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 57.99 68.37 126.36 228.44 -102.08 -44.69

กําไรตอ่หุ้น (บาท) 0.07 0.08 0.15 0.28

กําไรขั้นตน้ 12.23% 24.02% 14.96% 10.78%

อตัรากําไรสุทธิ 2.97% 11.27% 4.94% 5.26%

อตัราหน้ีสินตอ่ทนุ (เทา่) 0.71 1.53

ผลการเปลี่ยนแปลง

(ปี 2556 - ปี 2555)

 
 

เหตุการณ์ทีสํ่าคญัในปี 2556 
 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานท่ีสาํคญั  

1. บริษทัฯ ไดรั้บโครงการขนาดใหญ่จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ดงัน้ี  
- โครงการท่อเช่ือมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิต  มูลค่างาน   834.01 ลา้นบาทและ 7.55 ลา้น 

เหรียญสหรัฐ  
- โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติสระบุรี-นครราชสีมา    ภายใตก้ารดาํเนินงานของกิจการร่วมคา้ซิโนเปค-

ทีอาร์ซี (บริษทั ซิโนเปค อินเตอร์เนชัน่แนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชัน่ จากประเทศจีน และบริษทัฯร่วมกนัจดัตั้ง
กิจการร่วมคา้เพ่ือดาํเนินโครงการ ท่ีสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 70 และ 30 ตามลาํดบั) มูลค่างาน 4,433.65 ลา้นบาท 
และ103.45 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
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2. บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั ไดรั้บงานดงัน้ี 
- งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนยป์ฏิบติัการระบบท่อเขต 8 และ โครงการก่อสร้างอาคาร

ห้องปฏิบติัการพลงังานประยกุต ์ จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 206.70 ลา้นบาท และ 275.00 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

- งานก่อสร้างถนน สะพานขา้มคลองชลประทานท่ี 26 และระบบระบายนํ้าเฟส 1โครงการ TPARK 
Wang Noi2 จากบริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จาํกดั มูลค่างาน 163.61 ลา้นบาท  

- งานจา้งเหมาก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตย ์และงานสุขาภิบาล อาคารเกบ็สินคา้ อาคาร 9 (ศรีราชา) เฟส 2 
จากบริษทั อลคูอน จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 93.48 ลา้นบาท  

3. TRC Engineering LLC ไดรั้บงาน Front Eng Engineering and Design (FEED) for SR-WWTP Odor 
Abatement Project จาก ORPIC Sohar Refinery Complex มูลค่างาน 350,000 โอมานเรียล  ภายใตค้วามร่วมมือกบับริษทั 
ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

 บริษทัสหการวิศวกร จาํกดั จดัตั้งบริษทัยอ่ยในนาม “บริษทั กิจการร่วมคา้ เอสเคเค จาํกดั”      ร่วมกบับริษทั 
คูโด คองยงุ จาํกดัพนัธมิตรจากประเทศเกาหลี สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 90 ต่อ 10  ตามลาํดบั เพ่ือเขา้ร่วมประมูลงานของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 มีมติท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ต่อกรรมการและ/หรือพนกังาน คร้ังท่ี 2 (ESOP-W2) ดงัน้ี 

- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั จากหุน้ละ 1 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท  
- ยกเลิกการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป และลดทุนจดทะเบียนท่ีสาํรองไวส้าํหรับการเพ่ิมทุน

ดงักล่าว และทุนท่ีสาํรองสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1  
- อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 336,585,589 บาท เป็น 425,514,868.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญั 

177,858,559 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 และการ
เพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายต่อผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้  

 บริษทัฯ ออกหุน้ปันผลจาํนวน 112,146,533 ลา้นหุน้  เรียกชาํระค่าหุน้จากการเสนอขายหุน้สามญัต่อผูถื้อหุน้
เดิมจาํนวน 31,269,062 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท และออก ESOP-W2 ให้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
จาํนวน 31,600,000 ลา้นหน่วยในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคมตามลาํดบั ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯ มีทุนจด
ทะเบียน 425,514,868.50 ลา้นบาท ทุนท่ีชาํระแลว้ 408,293,386.50 บาท 

 ในเดือนเมษายน 2556  บริษทัฯ ยา้ยจากตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ ไปเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                 และในเดือนพฤศจิกายน 2556 ไดรั้บรางวลั SET AWARDS 2013    ดา้นการรายงาน
บรรษทัภิบาลดีเยีย่ม ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบใหแ้ก่บริษทัจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นดา้นรายงาน
การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   นอกจากนั้นแลว้บริษทัฯ ยงัไดรั้บรางวลัดีเด่น บริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ดา้นผลการดาํเนินงาน        และนายสมยั ล้ีสกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดรั้บรางวลัผูบ้ริหาร
สูงสุดดีเด่น ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  
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สรุปผลการดาํเนินงานปี 2556: ไตรมาส 4 ปี 2556 ผลประกอบการโดดเด่น สูงกว่างวด 9 เดือน  
 

1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้างและการขายเท่ากบั 2,526.48 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 1,788.26 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 41.45 เน่ืองจาก ปี 2556 มีการส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่ อาทิเช่น โครงการอุบล ไบโอเอทานอล 
มูลค่างาน 2,134 ลา้นบาท  โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติไปยงัโครงการ IPP ของกลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั มูลค่างาน 
1,695.38 ลา้นบาท ประกอบกบัการเขา้ประมูลงานโครงการใหม่ล่าชา้ไปจากแผนงาน ส่งผลให้งานขนาดใหญ่ท่ีบริษทัฯ
ประมูลไดส่้วนใหญ่ไดรั้บงานในช่วงคร่ีงปีหลงั อาทิเช่น โครงการวางท่อก๊าซนวนคร-รังสิต และโครงการวางท่อก๊าซ
สระบุรี-นครราชสีมา   โดยโครงการท่ีรับรู้รายไดสู้งสุดในปีน้ี คือ GUT Gas Pipeline Project, โครงการวางท่อก๊าซ

ธรรมชาติไปยงัโครงการ IPP หนองแซง จากกลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั และโครงการวางท่อก๊าซนวนคร-รังสิตจากบริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั 

2. กาํไรขั้นต้นเท่ากบั 378.08 ลา้นบาท ลดลง 87.17 ลา้นบาท   อตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 14.96 เพ่ิมข้ึนจากปี 
2555 ท่ีอยูท่ี่ระดบัร้อยละ  10.78   เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการควบคุมตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพและการปฏิบติังาน
เป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนด  

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 230.69 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 32.39 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.34  ส่วนใหญ่เป็น
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน เช่น รับพนักงานเพ่ิม การปรับฐานเงินเดือนตามนโยบายของรัฐบาล การจดัการอบรมสัมนา
พฒันาคุณภาพของบุคลากร และค่าใชจ่้ายทางบญัชีสําหรับการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ ต่อกรรมการและ/หรือพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยโครงการ 2 (ESOP-W2) 

4. การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐโอมานตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ
ลกูคา้ท่ีคา้งชาํระเกิน 1 ปี  รวม 16.57 ลา้นบาท  นอกจากนั้นแลว้ ในไตรมาส 4 บริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับ
เงินท่ีใหกู้ย้มืกบั TRC Engineering LLC จาํนวน 71.37 ลา้นบาท             แต่อยา่งไรกต็ามรายการดงักล่าวไม่ไดก้ระทบกบั
งบการเงินรวมแต่อยา่งใด 

5. กาํไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 126.36 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 จาํนวน 102.08 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 44.69  อตัรากาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 4.94 ลดลงจากปี 2555 ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 5.26  สาเหตุหลกัมาจากผล
ขาดทุนของ TRC Engineering LLC บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมานจาํนวน 85.51 ลา้นบาท (ขาดทุนส่วนท่ีรับรู้มายงั
งบการเงินรวมเท่ากบัร้อยละ 70 หรือ 59.86 ลา้นบาท)  

 หากพิจารณาเฉพาะกาํไรสุทธิ ไตรมาส 4 เท่ากบั 68.37 ลา้นบาท สูงกวา่งวด 9 เดือนของปี 2556 ท่ีมีกาํไรสุทธิ 
57.99 ลา้นบาท  โดยในปี 2556 บริษทั สหการวิศวกร จาํกดัมีผลกาํไร 21.78 ลา้นบาท ในขณะท่ีงวด 9 เดือนมีผลขาดทุน 
0.72 ลา้นบาท  

 
 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้   
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 
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จาํนวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 8 4,058.57* 

บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 13 599.34 

TRC Middle East LLC  สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน  1 25.26 

TRC Engineering LLC  สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน  1 27.94 

รวม 23 4,711.11 

*หมายเหตุ: ในท่ีน้ี มูลค่างานของโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติสระบุรี-นครราชสีมา คิดเฉพาะสดัส่วนงานของบริษทัฯ ประมาณ
ร้อยละ 30  หรือประมาณ 2,353 ลา้นบาท  
 
 
สินทรัพย์ หนีสิ้น และอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน 

ณ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 1,976.99 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 จาํนวน 
525.85 ลา้นบาท  มีหน้ีสินรวมจาํนวน 823.14 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 จาํนวน  690.15 ลา้นบาท ประกอบกบัในปี 2556 
บริษทัฯ มีการเพ่ิมทุนท่ีชาํระแลว้จาก 336.59 ลา้นบาท เป็น 408.29 ลา้นบาท ส่งผลให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในปี 2556 
เท่ากบั 0.71 เท่า ลดลงจาก 1.53 เท่าในปี 2555 

สินทรัพยท่ี์ลดลงส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน ลดลงจาก 2,065.48 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2555 เป็น 1,498.34 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 27.46 รายการสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีลดลงท่ีเป็นสาระสาํคญั ไดแ้ก่ 

 เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง ลดลงจาก 108.22 ลา้นบาท เป็น 9.61 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 91.12 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การทยอยหักเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัดส่วนของผลงานท่ี
ผูรั้บเหมาไดส่้งมอบแลว้เรียกชาํระเงิน  

 ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง ลดลงจาก 275.86 ลา้นบาท เป็น 105.82 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 61.64  ส่วนท่ีลดลงท่ีสาํคญัคือ การไดรั้บคืนเงินประกนัผลงานของโครงการอุบลเอทานอล หลงั
ส่งมอบผลงานแลว้เสร็จของบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั จาํนวน 213.41 ลา้นบาท   

 ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ลดลง 89.61 ลา้นบาท เป็น 42.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 52.84 เน่ืองจาก
บริษทัและบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั ไดรั้บคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายของปีก่อนๆ 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลดลงจาก 501.29 ลา้นบาท เป็น 252.96 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49.54 
เน่ืองจาก บริษทัฯมีรายไดท่ี้ลดลงและความสามารถในการเกบ็เงินจากลูกคา้ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
และจากการตั้งหน้ีสงสัยจะสูญของลูกคา้ท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บชาํระของบริษทัฯ และTRC Engineering 
LLC จาํนวน 16.57 ลา้นบาท  

หน้ีสินท่ีลดลงเป็นส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีน ลดลงจาก 1,469.75 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2555 เป็น 749.38 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 49.01 รายการหน้ีสินหมุนเวยีนท่ีลดลงท่ีเป็นสาระสาํคญัไดแ้ก่ 

 เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง ลดลงจาก 131.97 ลา้นบาท เป็น 15.87 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 87.98 เน่ืองจากการจ่ายคืนเงินประกนัผลงานใหก้บัผูรั้บเหมาช่วงเม่ือบริษทัฯ ส่งมอบผลงาน
ใหก้บัลกูคา้แลว้  
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 ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ ลดลงจาก 275.80 ลา้นบาท เป็น 96.53 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 65 
เน่ืองจาก ในปี 2555 ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระส่วนใหญ่ เป็นโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติไป
ยงัโครงการ IPP หนองแซง และโครงการอุบลไบโอ เอทานอล ซ่ึงรับรู้ตน้ทุนตามผลงานท่ีผูรั้บเหมา
ช่วงส่งมอบให ้ แต่ผูรั้บเหมาช่วงยงัไม่ไดเ้รียกชาํระค่าบริการเป็นจาํนวนมาก และต่อมาในปี 2556 ได้
จ่ายชาํระตน้ทุนดงักล่าวทั้งหมดแลว้  

 เงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ตามสัญญาก่อสร้าง ลดลงจาก 466.31 ลา้นบาท เป็น 193.92 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 58.41 เน่ืองจาก โครงการท่ีเกิดข้ึนใหม่ในระหวา่งปีส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเงินรับล่วงหนา้ ในขณะท่ี
เงินรับล่วงหนา้ของโครงการเดิมท่ีเคยรับรู้ไวไ้ดถ้กูทยอยหกัคืนตามความคืบหนา้ของงานท่ีไดส่้งมอบ
ใหก้บัลกูคา้ 

 รายไดง้านก่อสร้างรับล่วงหนา้ ลดลงจาก 62.92 ลา้นบาท เป็น 33.49 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46.77 
เน่ืองจาก ในปี 2555 บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั ไดเ้รียกเกบ็เงินจากลกูคา้ตามเง่ือนไขการใหบ้ริการ
รับเหมาก่อสร้างโครงการอุบลไบโอเอทานอลมากกวา่การรับรู้รายไดต้ามวธีิอตัราส่วนของงานท่ีทาํ
สาํเร็จ จึงทาํใหปี้ก่อนมีรายไดง้านก่อสร้างรับล่วงหนา้เป็นจาํนวนมาก ต่อมาในปี 2556 รายไดง้าน
ก่อสร้างรับล่วงหนา้ดงัล่าวไดถู้กทยอยรับรู้เป็นรายไดท้ั้งหมด  

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ลดลงจาก 441.93 ลา้นบาท เป็น 321.38 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 27.28 
เน่ืองจาก ในปี 2556  มีการสั่งซ้ือวตัถุดิบและอุปกรณ์ และวา่จา้งผูรั้บเหมาช่วงลดลงจากปีก่อน 

 
การพจิารณาเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2556 และวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 

ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2557   บริษทัฯ จะจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาวาระท่ีจะนาํเขา้ท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557  ซ่ึงรวมถึงวาระเก่ียวกบัเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2556   การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2557 จะกาํหนดเป็นวนัท่ี 24 เมษายน 2557  

 
 
 

     
 
      (นายสมยั ล้ีสกลุ) 

     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
        27 กมุภาพนัธ์ 2557 


