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                                          การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน ปี 2562 
ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

 

สรุปผลประกอบการไตรมาส 3  ปี 2562
(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3

ปี 2562 ปี 2562 ปี 2561 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 652.92 954.73 644.14 310.59 48.22

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -637.35 -881.22 -509.47 371.75 72.97

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 15.57 73.51 134.67 -61.16 -45.41

รายไดจ้ากการขาย 3.27 3.39 1.71 1.68 98.25

ตน้ทุนขาย -2.17 -2.32 -2.05 0.27 13.17

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการขาย 1.10 1.07 -0.34 1.41 414.71

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 8.84 19.34 24.71 -5.37 -21.73

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -92.37 -66.84 -80.53 -13.69 -17.00

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วมและการร่วมคา้ คา่ใชจ่ายทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

-66.86 27.08 78.51 -51.43 -65.51

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.00 0.00 -11.67 -11.67 -100.00

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1.04 -0.09 0.54 -0.63 -116.67

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -7.47 -8.57 -5.82 2.75 47.25

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ -73.29 18.42 61.56 -43.14 -70.08

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ -0.46 -7.11 -18.91 -11.80 -62.40

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ -73.75 11.31 42.65 -31.34 -73.48

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 0.40 0.53 0.48 0.05 10.42

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ -73.35 11.84 43.13 -31.29 -72.55

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) -0.0119 0.0013 0.0070

อตัราก าไรขั้นตน้จากการให้บริการก่อสร้าง 2.38% 7.70% 20.91%

อตัราก าไรขั้นตน้จากการขาย 33.64% 31.56% -19.88%

อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ -11.03% 1.21% 6.43%

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 4.12 2.76 0.68

การเปลี่ยนแปลง

(ไตรมาส 3/62 - ไตรมาส 3/61)
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สรุปผลประกอบการงวด 9 เดือน ปี 2562 
(หน่วย : ล้านบาท)

งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน

ปี 2562 ปี 2561 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 2,397.18 1,586.16 811.02 51.13

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -2,273.62 -1,289.23 984.39 76.35

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 123.56 296.93 -173.37 -58.39

รายไดจ้ากการขาย 9.53 3.81 5.72 150.13

ตน้ทุนขาย -6.64 -4.28 2.36 55.14

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการขาย 2.89 -0.47 3.36 714.89

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 37.52 34.28 3.24 9.45

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -241.29 -247.46 -6.17 -2.49

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วมและการร่วมคา้ คา่ใชจ่ายทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

-77.32 83.28 -160.60 -192.84

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.00 -36.64 -36.64 -100.00

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 2.03 0.67 1.36 202.99

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -24.79 -14.25 10.54 73.96

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ -100.08 33.06 -133.14 -402.72

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ -10.61 -27.81 -17.20 -61.85

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 1.37 1.38 -0.01 -0.72

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ -109.32 6.63 -115.95 -1,748.87

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) -0.0154 0.0010

อตัราก าไรขั้นตน้จากการให้บริการก่อสร้าง 5.15% 18.72%

อตัราก าไรขั้นตน้จากการขาย 30.33% -12.34%

อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ -4.47% 0.41%

การเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี  2562 
1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้างและรายได้จากการขาย 

- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง  954.73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
310.59 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 48.22 เน่ืองจากโครงการท่ีมีอยูใ่นมือส่วนใหญ่อยู่ในระยะกลางของ
โครงการท าใหส้ามารถด าเนินงานก่อสร้างไดม้ากกวา่งวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีโครงการส่วนใหญ่อยูใ่นระยะปลายของโครงการ 
ทั้งน้ีรายไดท่ี้รับรู้ส่วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาวต่อเน่ืองมาจากปีก่อน ไดแ้ก่ งานดา้นระบบท่อและงานระบบวศิวกรรม เช่น 
โครงการ Block valve & facility stations of the 5th Transmission Pipeline Phase 1  ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)โดยบริษทั
รับงานจาก Sinopec International Petroleum Service Corporation ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกัของโครงการ และงานดา้น
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ก่อสร้างโยธาของ บจก. สหการวิศวกร (บริษทัย่อย) เช่น โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ – ถนนมิตรไมตรี จาก
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ (เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง เป็นตน้) และโครงการขยายถนน
กลัปพฤกษ ์จากกรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวง  

- รายได้จากการขาย 3.39 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 1.68 ลา้นบาท โดย
เป็นรายไดจ้ากการบริการจ าหน่ายน ้ าประปาให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดั
ระยองของบจก. ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี (“TRCUT”) บริษทัยอ่ยท่ีเร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชยต์ั้งแตเ่ดือนมีนาคม 2561  

2.  ก าไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 73.51 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 7.70  
ก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 3 ปรับสูงข้ึนกวา่ไตรมาส 2 ของปีน้ีท่ีมีก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ 15.57 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 
2.38% เน่ืองจากในไตรมาส 2 บริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากจากปัจจยัท่ีคาดไม่ถึง (Unforeseen) ของโครงการ BCM Naphtha 
and Pygas Pipeline ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการเจรจากบัเจา้ของโครงการในส่วนของงานเพ่ิมเติมประมาณ 18 ลา้นบาทและ
รับรู้เป็นรายไดเ้พ่ิมเติมในงวดน้ี  เม่ือเปรียบเทียบก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 3 กบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีอตัราก าไร
ขั้นตน้อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 20.91  ก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 3 น้ีลดลงเป็นจ านวน 61.16 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 
45.41 เน่ืองจากโครงสร้างรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างมีการเปล่ียนแปลงไปจากรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยใน
ไตรมาส 3 ของปีน้ีรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างร้อยละ 64.30 มาจากงานโยธา เทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีมี
สดัส่วนของงานโยธาเพียงร้อยละ 43.20  โดยอตัราก าไรขั้นตน้ของงานโยธาเฉล่ียอยูท่ี่ระหวา่งร้อยละ 5 ถึงร้อยละ7  ซ่ึงต ่ากวา่
งานระบบท่อและระบบวศิวกรรมท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้เฉล่ียอยูร่ะหวา่งร้อยละ 15  ถึงร้อยละ 20  

 โครงสร้างรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างส าหรับไตรมาส 3 แสดงตามตารางดงัน้ี 

  2562 2561 การเปลีย่นแปลง 

  จ านวนเงนิ (ลบ.) ร้อยละ จ านวนเงนิ (ลบ.) ร้อยละ จ านวนเงนิ (ลบ.) ร้อยละ 

งวดสามเดอืน             

 - ระบบท่อ 275.12 28.82% 261.92 40.66% 13.20 5.04% 

 - ระบบวศิวกรรม 65.75 6.89% 105.12 16.32% -39.37 -37.45% 

 - งานโยธา 613.86 64.30% 277.10 43.02% 336.76 121.53% 

รวม 954.73 100.00% 644.14 100.00% 310.59 48.22% 
 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ เท่ากบั 66.84 ลา้นบาท และ 8.57 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยค่าใชจ่้าย
ในการบริหารลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 13.69 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17 เน่ืองจากมีการปรับลด
ประมาณการจ่ายโบนสัประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงิน เพ่ิมข้ึนจากรอบระยะเวลา
เดียวกนัของปีก่อน 2.75 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะสั้น และดอกเบ้ียของหุ้นกูท่ี้บริษทัฯ กูย้ืมมาเพ่ือใชเ้ป็น
ทุนหมุนเวยีนในกิจการ 

4. ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมาส 3 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ เท่ากบั  11.84 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 1.21 ขณะท่ีรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนมีก าไร
สุทธิเท่ากบั 43.13 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 6.43  
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สรุปผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ปี 2562 
 ผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือนของปี  2562  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 
2,397.18 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 811.02  ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 51.13  โดยมี
ก าไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการก่อสร้างเท่ากบั 123.56 ลา้นบาท ลดลง 173.37 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 58.39  
อตัราก าไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการก่อสร้างอยูท่ี่ร้อยละ 5.15 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 
18.72 ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

โครงสร้างรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน แสดงตามตารางดงัน้ี 

  2562 2561 การเปลีย่นแปลง 

  จ านวนเงนิ (ลบ.) ร้อยละ จ านวนเงนิ (ลบ.) ร้อยละ จ านวนเงนิ (ลบ.) ร้อยละ 

งวดเก้าเดอืน             

 - ระบบท่อ 576.01 24.03% 800.43 50.46% -224.42 -28.04% 

 - ระบบวศิวกรรม 293.19 12.23% 270.91 17.08% 22.28 8.22% 

 - งานโยธา 1,527.98 63.74% 514.82 32.46% 1,013.16 196.80% 

รวม 2,397.18 100.00% 1,586.16 100.00% 811.02 51.13% 
 

 ผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือนเกิดผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จ านวน 109.23 
ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 4.47  ขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.0154 บาท ในขณะท่ีรอบระยะเวลาเดียวกนัของปี
ก่อนมีก าไรสุทธิเท่ากบั 6.63 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 0.41 ก าไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.0010 บาท   
 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 7 2,525.31 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 14 6,822.99 

รวม 21 9,348.30 
 

เหตุการณ์ส าคัญในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 - ปัจจุบัน 

 การจดัตั้งบริษัทร่วมทุนเพือ่ลงทุนในโครงการด้านพลงังาน 
บริษทัฯและบริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) (“AGE”) และบริษทั แอพไพลแอน๊ซ์ เทคโนโลยี ซพัพลายส์ 

จ ากดั (“APTECH”) ร่วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัร่วมทุนเพ่ือลงทุนในโครงการดา้นพลงังาน ธุรกิจการจดัหาและให้บริการ
ดา้นสาธารณูปโภค ในนาม “บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั” ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยช าระทุนจดทะเบียนเต็มจ านวนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัฯ, AGE และ APTECH ถือหุ้น
ในสดัส่วนร้อยละ 45 : 45 : 10 ตามล าดบั 
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 งานทีไ่ด้รับในไตรมาส 3 ปี 2562 รวมเป็นมูลค่า 1,444.46 ล้านบาท ประกอบด้วย 

บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั 
- โครงการก่อสร้างสายพฒันาคูน ้ าริมถนนวภิาวดีรังสิต ตอน 3 จากกรมทางหลวง มูลค่างาน 293.69 ลา้นบาท 
ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วนั 

- โครงการก่อสร้างสายพฒันาคูน ้ าริมถนนวภิาวดีรังสิต ตอน 1 จากกรมทางหลวง มูลค่างาน 633.01 ลา้นบาท 
ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วนั 

- โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น โครงการพระราม 4 จากการไฟฟ้านครหลวง 
มูลค่างาน 517.76 ลา้นบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 630 วนั 

 

  
 
 
 

      (นายภาสิต ล้ีสกลุ) 
          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

           13 พฤศจิกายน 2562 


