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การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 

ของบมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

 

(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1

ปี 2563 ปี 2562 จํานวน ร้อยละ

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 951.33 789.53 161.80 20.49

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง -854.98 -755.05 99.93 13.23

กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 96.35 34.48 61.87 179.44

รายได้จากการให้บริการอื่น 4.23 2.87 1.36 47.39

ต้นทุนการให้บริการอื่น -2.64 -2.14 0.50 23.36

กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการให้บริการอื่น 1.59 0.73 0.86 117.81

รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 7.80 9.33 -1.53 -16.40

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -80.86 -82.08 -1.22 -1.49

กําไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ

การร่วมค้า  ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล

24.88 -37.54 62.42 166.28

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -1.60 0.00 -1.60 N/A

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า -0.26 1.08 -1.34 -124.07

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -5.71 -8.75 -3.04 -34.74

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17.31 -45.21 62.52 138.29

รายได(้ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ -6.12 -3.03 3.09 101.98

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 0.45 0.43 0.02 4.65

กําไรสุทธิ (ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 11.64 -47.81 59.45 124.35

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) 0.0012 -0.0078

อัตรากําไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 10.13% 4.37%

อัตรากําไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่น 37.59% 25.44%

อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ 1.21% -5.96%

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.30 3.95

การเปลี่ยนแปลง

(ไตรมาส 1 ปี 2563 - ไตรมาส 1 ปี 2562)

  

สรุปผลการดําเนินงานไตรมาส 1  ปี 2563 

1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 951.33 ลา้นบาท เพิ่มจากงวดเดียวกนัของปีกอ่น 161.80 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 20.49 สาเหตุมาจากงวดเดียวกนัของปีก่อน บริษทัฯรับรู้รายไดจ้ากโครงการงานระบบท่อเพียงจาํนวน 163.10 

ลา้นบาท ซ่ึงเป็นระยะปลายของโครงการท่ียกมาจากปีกอ่นๆ โดยงวดปัจจุบนับริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากโครงการใหบ้ริการงาน

โยธา จาํนวน 476.61 ลา้นบาท งานระบบท่อจาํนวน 338.22 ลา้นบาท และงานระบบวิศวกรรม จาํนวน 134.39 ลา้นบาท จาก

โครงการท่ีสําคญั เช่น โครงการ Block valve & facility stations of the 5th Transmission Pipeline Phase 1  ของบริษัท ปตท. 

จาํกดั (มหาชน)โดยบริษัทฯ รับงานจาก Sinopec International Petroleum Service Corporation ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกั

ของโครงการ และโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตกลีเซอรีน จากบริษทั บางจากไบโอฟูเอล จาํกดั 
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2. รายได้จากการให้บริการอ่ืน เท่ากบั 4.23 ลา้นบาท เพิ่มจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 1.36 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

47.39 ซ่ึงเป็นรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้ าประปาให้แก่อุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณตาํบลตาสิทธ์ิ อาํเภอปลวกแดง จังหวัด

ระยอง ของบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี  จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 

3. กําไรข้ันต้นจากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 96.35 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10.13 โดยอตัรากาํไร

ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้างปรับตัวเพิ่มข้ึนจากไตรมาสแรกของปี 2562 ท่ีมีอัตรากาํไรขั้นต้นอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 4.37 

เน่ืองจากงวดเดียวกนัของปีก่อนบริษทัฯมีการปรับเพิ่มประมาณการตน้ทุนของโครงการงานระบบวิศวกรรมท่ีอยู่ในช่วงปลาย

โครงการเพื่อใหใ้กลเ้คียงกบัตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนจริง ทาํใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้จากการก่อสร้างในงวดก่อนตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของบริษทั  

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 80.86 ลา้นบาท และ 5.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั ค่าใชจ่้ายใน

การบริหารลดลงเพียงเล็กน้อยจาํนวน 1.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.49 ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลงจาํนวน 3.04 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 34.74 สาเหตุจากดอกเบ้ียหุ้นกูท่ี้ลดลง โดยงวดเดียวกนัของปีก่อนบริษทัฯจ่ายชาํระดอกเบ้ียของหุ้นกูจ้าํนวน 

180 ลา้นบาท สาํหรับงวดปัจจุบนับริษทัฯจ่ายชาํระดอกเบ้ียของหุน้กูท่ี้ยงัคงเหลือจาํนวน 30 ลา้นบาท และในเดือนมีนาคม 2563 

บริษทัฯ ทาํการไถ่ถอนหุน้กูท้ ั้งหมด ณ วนัส้ินงวดจึงไม่มีหุน้กูค้งเหลือ    

5. กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 11.64 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 1.21  

ขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนมีผลการดาํเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิเท่ากบั 47.81 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 5.96  

 
 

งานระหว่างก่อสร้างที่ยงัไม่รับรู้รายได้ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหว่างการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จาํนวน

โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  

(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 2,048.63 

บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 14 6,626.55 

รวม 19 8,675.18 

 

เหตุการณ์สําคญัช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 – ปัจจุบัน 

• งานที่ได้รับในไตรมาสแรกปี 2563 ได้รับงานใหม่ 6 โครงการ มูลค่ารวม 1,073.76 ล้านบาท   

- บริษัทฯ จํานวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 244.57 ล้านบาท โครงการสาํคญั คือ โครงการ Piping Spool Fabrication 

Works (Clean Fuel Project at Sriracha Refinery) จากกิจการร่วมคา้ Petrofac South East Asia Pte. Ltd. Saipem 

Singapore Pte. Ltd. และ Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd. มูลค่างาน 235.57 ลา้นบาท ระยะเวลา 13 

เดือน 

- บริษัท สหการวิศวกร จํากัด จํานวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 829.19 ล้านบาท โครงการสาํคญั คือ โครงการ

ก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลผูป่้วยโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชท่าบ่อ จากจงัหวดัหนองคาย มูลค่างาน 691.44 

ลา้นบาท ระยะเวลา 30 เดือน 

 

   (นายภาสิต ลี้สกุล) 

          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

        13 พฤษภาคม 2563 


