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การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ ผลการดําเนินงานปี 2562 

ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

สรุปผลประกอบการ TRC และบริษัทย่อยไตรมาส 4 และงวดปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

งวด 9 เดือน ไตรมาส 4 ปี 2562 ปี 2561

ปี 2562 ปี 2562 จํานวน ร้อยละ

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 2,397.18 968.22 3,365.40 2,256.65 1,108.75 49.13

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง -2,273.62 -1,038.59 -3,312.21 -2,344.76 967.45 41.26

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 123.56 -70.37 53.19 -88.11 141.30 160.37

รายได้จากการให้บริการอื่น 9.53 3.53 13.06 5.73 7.33 127.92

ต้นทุนการใหบริการอื่น -6.64 -2.32 -8.96 -6.33 2.63 41.55

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการอื่น 2.89 1.21 4.10 -0.60 4.70 783.33

รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 37.52 10.63 48.15 42.15 6.00 14.23

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -241.29 -134.97 -376.26 -318.43 57.83 18.16

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 0.00 -0.43 -0.43 -365.69 -365.26 -99.88

ขาดทุนจากการด้อยค่าจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.00 0.00 0.00 -1,212.73 1,212.73 100.00

กําไร(ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ค่าใชจ่ายทางการเงินและภาษี

เงินได้นิติบุคคล

-77.32 -193.93 -271.25 -1,943.41 -1,672.16 -86.04

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.00 0.00 0.00 -47.39 47.39 100.00

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 2.03 -0.41 1.62 1.96 -0.34 -17.35

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -24.79 -6.77 -31.56 -21.29 10.27 48.24

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -100.08 -201.11 -301.19 -2,010.13 -1,708.94 -85.02

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ -10.61 16.72 6.11 -32.30 38.41 118.92

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 1.37 0.43 1.80 1.86 -0.06 -3.23

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ -109.32 -183.96 -293.28 -2,040.57 -1,747.29 -85.63

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) -0.0154 -0.038 -0.331

อัตรากําไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 5.15% 1.58% -3.90%

อัตรากําไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่น 30.33% 31.39% -10.47%

อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ -4.47% -8.56% -88.55%

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.76 3.43 3.35

การเปลี่ยนแปลง

(ปี 2562 - ปี 2561)

 

สรุปผลการดําเนินงาน ปี 2562 

1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้างและรายได้จากการให้บริการอ่ืน 

- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 3,365.40 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน 

1,108.75 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมร้อยละ 49.13  เน่ืองจากโครงการท่ีมีอยู่ในมือส่วนใหญ่อยู่ในระยะกลางของ

โครงการทาํใหส้ามารถดาํเนินงานก่อสร้างไดม้ากกวา่งวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีโครงการส่วนใหญ่อยูใ่นระยะปลายของโครงการ 
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ทั้งน้ีรายไดท่ี้รับรู้ส่วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาวต่อเน่ืองมาจากปีก่อน ไดแ้ก่ งานดา้นระบบท่อและงานระบบวศิวกรรม เช่น 

โครงการ Block valve & facility stations of the 5th Transmission Pipeline Phase 1  ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)โดยบริษทั

รับงานจาก Sinopec International Petroleum Service Corporation ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกัของโครงการ และงานด้าน

ก่อสร้างโยธาของ บจก. สหการวิศวกร (บริษัทย่อย) เช่น โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ – ถนนมิตรไมตรี จาก

กรุงเทพมหานครและหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ (เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง เป็นตน้) และโครงการขยายถนน

กลัปพฤกษ ์จากกรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวง  

- รายได้จากการให้บริการอ่ืน 13.06 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 7.33 ลา้นบาท

เป็นรายไดก้ารบริการจาํหน่ายนํ้ าประปาใหแ้ก่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณตาํบลตาสิทธ์ิ อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

ของบจก. ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี  บริษทัยอ่ยท่ีเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 

2. กาํไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 53.19 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 1.58 ทั้งน้ี

อตัรากาํไรขั้นตน้ของปีก่อนท่ีอยู่ท่ีระดบัร้อยละ -3.90 เป็นเพราะปีก่อนบริษทัฯรับรู้ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ี

บริษทัให้บริการแก่บริษทัร่วม คือ บมจ. อาเซียนโปแตชชยัภูมิ (APOT) เขา้มาเป็นตน้ทุนโครงการ เน่ืองจาก APOT ประสบ

ปัญหาเงินทุนหมุนเวียนและมีความไม่แน่นอนในการหาแหล่งเงินทุนมาพฒันาโครงการเหมืองแร่โพแทช สาํหรับผลขาดทุน

ขั้นตน้ในไตรมาส 4 ท่ีเกิดข้ึนจาํนวน 70.37 ลา้นบาท มาจากบริษทัฯปรับตน้ทุนโครงการก่อสร้างคลงัสินคา้อจัฉริยะเพ่ิม 

จาํนวน 50 ลา้นบาท สืบเน่ืองจากรายงานผลสาํรวจชั้นดินของพ้ืนท่ีก่อสร้างท่ีบริษทัฯไดรั้บไม่ตรงกบัสภาพจริงทาํใหต้อ้งปรับ

แผนและขั้นตอนการก่อสร้าง ซ่ึงเจา้ของโครงการรับทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและอนุมติัใหเ้คลมค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิมเติมได ้และ

ค่าปรับจากการส่งมอบงานเกินระยะเวลาท่ีกาํหนดในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนจาํนวนประมาณ 25 ลา้นบาท ทั้งน้ีสาเหตุ

หลกัมาจากอุปสรรคในการเขา้พ้ืนท่ีก่อสร้าง  

    นอกจากนั้นอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงมาจากโครงสร้างของรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก

งานระบบท่อไปเป็นงานระบบโยธา โดยอตัรากาํไรขั้นตน้ของงานโยธาโดยเฉล่ียอยูร่ะหวา่งร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7 ซ่ึงตํ่ากวา่งาน

ระบบท่อและระบบวศิวกรรมท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้โดยเฉล่ียอยูร่ะหวา่งร้อยละ15 ถึงร้อยละ 20 

  2562 2561 การเปลีย่นแปลง 

  จาํนวนเงนิ (ลบ.) ร้อยละ จาํนวนเงนิ (ลบ.) ร้อยละ จาํนวนเงนิ (ลบ.) ร้อยละ 

 - ระบบท่อ 958.60 28.48% 1,007.82 44.66% -49.22 -4.88% 

 - ระบบวศิวกรรม 388.57 11.55% 420.15 18.62% -31.58 -7.52% 

 - งานโยธา 2,017.50 59.95% 828.68 36.72% 1,188.82 143.46% 

 - บริการอ่ืน 0.73 0.02% 0.00 0.00% 0.73 100.00% 

รวม 3,365.40 100.00% 2,256.65 100.00% 1,108.75 49.13% 

 

3.    ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 376.26 ลา้นบาท และ 31.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั ค่าใชจ่้าย

ในการบริหารเพ่ิมข้ึนจากรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 57.83 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18.16 โดยค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน

ประมาณ 40 ลา้นบาท เป็นการชาํระคืนหลกัประกนัและดอกเบ้ียให้แก่บริษทัผูรั้บเหมาร่วม (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอ้ 36.6)    ส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ิมข้ึน 10.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.24 ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะ

สั้นท่ีบริษทัฯ กูย้ืมมาเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย ณ ส้ินปี 2562 มียอดเงินกูย้ืมระยะสั้นและหุ้นกูค้งเหลือ 473.05 

ลา้นบาท และ 30 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

4. ขาดทุนสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  เท่ากบั 293.28 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 8.56 

ขณะท่ีรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนมีขาดทุนสุทธิเท่ากบั 2,040.57 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ  88.55 
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งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จาํนวน

โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  

(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 3 2,043.62 

บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั 11 6,267.62 

รวม 14 8,311.24 

 

เหตุการณ์สําคัญในปี 2562 – ปัจจุบัน 

• การลด/เพิม่ทุนจดทะเบียน 

ตามท่ีไดรั้บอนุมติัการลดและเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการ

จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 

วนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจาก 770,397,245 บาท เหลือ 770,395,728.125 บาท 

โดยยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่าย  12,135  หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัท่ีสาํรองไวเ้พ่ือรองรับ

หุน้ปันผลท่ีออกในปี 2561 ต่อมาวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 770,395,728.125 บาท เป็น 

1,198,393,354.75 บาท เพ่ือรองรับการออกหุ้นสามญัจาํนวน 3,423,981,013 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท โดยจาํหน่าย

ให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราส่วน 9 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.125 บาท 

กาํหนดการรับจองซ้ือหุน้สามญั ระหวา่งวนัท่ี 15-22 กรกฎาคม 2562 

• การเปลีย่นแปลงทุนชําระแล้ว 

วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการจาํหน่ายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิมของบริษทัฯ จาก 770,395,728.125 บาท เป็น 1,198,393,354.75 บาท  

• การโอนทุนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกนิมูลค่าหุ้นเพ่ือชดเชยขาดทุนสะสม 

เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ได้อนุมติัให้บริษัทฯได้โอนทุนสํารองตาม

กฎหมาย จาํนวน 73.37 ลา้นบาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวน 1,041.74 ลา้นบาท รวมมูลค่า 1,115.11 ลา้นบาทเพ่ือชดเชย

ขาดทุนสะสม  ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการแลว้ดงัปรากฏตามงบการเงินปี 2562 ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

• โครงการใหม่ทีไ่ด้รับในปี 2562 จาํนวน 9 โครงการ มูลค่ารวม 6,660.80 ล้านบาท   

บริษัทฯ: 2 โครงการ รวม 2,222.75 ล้านบาท โครงการสาํคญั ไดแ้ก่ 

- โครงการออกแบบ จดัหาและก่อสร้างโรงงานผลิตกลีเซอรีน จากบริษทั บางจากไบโอฟเูอล จาํกดั มูลค่างาน  389.75 

ลา้นบาท ระยะเวลา 480 วนั 

- โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้ าดิบอ่างเก็บนํ้ าคลองหลวง-ชลบุรี จากบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาค

ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 1,833 ลา้นบาท ระยะเวลา 24 เดือน 

บจก. สหการวศิวกร: 7 โครงการ รวม 4,438,.05 ล้านบาท โครงการสาํคญั ไดแ้ก่ 

- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3304 สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) – บรรจบทางหลวง

หมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 2 จากสาํนกัก่อสร้างทางท่ี 2 กรมทางหลวง มูลค่างาน 558.88 ลา้นบาท ระยะเวลา 

690 วนั 
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- โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น โครงการรัชดาภิเษก-อโศก จากการไฟฟ้านครหลวง 

มูลค่างาน 2,205.42 ลา้นบาท 

- โครงการก่อสร้างสายพฒันาคูนํ้ าริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 ช่วง กม.5+500.000 – กม.10+700.00 จากสํานัก

ก่อสร้างทางท่ี 1 กรมทางหลวง มูลค่างาน 633.01 ลา้นบาท ระยะเวลา 900 วนั  

- โครงการก่อสร้างสายพฒันาคูนํ้ าริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 ช่วง กม.28+030.000 – กม.30+300.00 สาํนกัก่อสร้าง

ทางท่ี 1 กรมทางหลวง มูลค่างาน 293.69 ลา้นบาท ระยะเวลา 720 วนั 

- โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น โครงการพระราม 4 จากการไฟฟ้านครหลวง มูลค่างาน 

517.76 ลา้นบาท ระยะเวลา 630 วนั 

 

 

 

 

     (นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

        24 กมุภาพนัธ์ 2563 


