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การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563 

ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

 

สรุปผลประกอบการไตรมาส 2  ปี 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2

ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 จํานวน ร้อยละ

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 951.33 712.71 652.92 59.79 9.16 

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง -854.98 -711.33 -637.35 73.98 11.61 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 96.35 1.38 15.57 -14.19 -91.14 

รายได้จากการให้บริการอื่น 4.23 4.50 3.27 1.23 37.61 

ต้นทุนการให้บริการอื่น -2.64 -2.76 -2.17 0.59 27.19 

กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการให้บริการอื่น 1.59 1.74 1.10 0.64 58.18 

รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 7.80 13.92 8.84 5.08 57.47 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -80.86 -90.72 -92.37 -1.65 -1.79 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า  

ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล

24.88 -73.68 -66.86 -6.82 -10.20 

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า -1.86 -1.09 1.04 -2.13 -204.81 

ต้นทุนทางการเงิน -5.71 -4.36 -7.47 -3.11 -41.63 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17.31 -79.13 -73.29 5.84 7.97 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ -6.12 0.56 -0.46 1.02 221.74 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 0.45 0.50 0.40 0.10 25.00 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 11.64 -78.07 -73.35 -4.72 -6.43 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.0012 -0.0081 -0.0119 

อัตรากําไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 10.13% 0.19% 2.38% 

อัตรากําไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่น 37.59% 38.67% 33.64% 

อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.21% -10.68% -11.03% 

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.30 3.70 4.12 

การเปลี่ยนแปลง

(ไตรมาส 2/63 - ไตรมาส 2/62)
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สรุปผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563 

1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 712.71 ลา้นบาท เพ่ิมจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 59.79 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 9.16 เน่ืองจากหลายโครงการส่วนใหญ่เขา้สู่ช่วงระยะกลางทาํให้สามารถส่งมอบผลงานได้มากข้ึน โดยงวด

ปัจจุบนับริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากโครงการให้บริการงานโยธา จาํนวน 436.87 ลา้นบาท งานระบบท่อจาํนวน 137.78 ลา้นบาท 

และงานระบบวศิวกรรม จาํนวน 78.27 ลา้นบาท จากโครงการท่ีสาํคญั เช่น โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแยก ณ ระนองร่วมกบั

งานสายไฟฟ้าใตดิ้น โครงการ Block valve & facility stations of the 5th Transmission Pipeline Phase 1  ของบริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน)โดยบริษัทฯ รับงานจาก Sinopec International Petroleum Service Corporation ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกัของ

โครงการ และโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตกลีเซอรีน จากบริษทั บางจากไบโอฟูเอล จาํกดั ทั้ งน้ีรายไดจ้ากการให้บริการ

ก่อสร้างลดลงจากไตรมาสแรกของปี 2563  อนัเน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นเหตุให้เจา้ของ

โครงการดาํเนินมาตรการเขม้งวดในการเขา้พ้ืนท่ีก่อสร้าง และโดยรวม COVID-19 ยงัส่งผลกระทบต่อ Supply chain ต่างๆ อาทิ 

การปรับเล่ือนกาํหนดการเดินทางของผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศ และการจดัหาอุปกรณ์เคร่ืองจกัรภายในประเทศเพ่ือทดแทน

การนาํเขา้จากต่างประเทศเป็นตน้ 

2. รายได้จากการให้บริการอ่ืน เท่ากบั 4.50 ลา้นบาท เพ่ิมจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 1.23 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

37.61 ซ่ึงเป็นรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้ าประปาให้แก่อุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณตาํบลตาสิทธ์ิ อาํเภอปลวกแดง จงัหวดั

ระยอง ของบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี  จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 

สรุปผลประกอบการงวด 6 เดือน ปี 2563

         

งวด 6 เดือน งวด 6 เดือน

ปี 2563 ปี 2562 จํานวน ร้อยละ

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 1,664.04 1,442.45 221.59 15.36 

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง -1,566.31 -1,392.40 173.91 12.49 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 97.73 50.05 47.68 95.26 

รายได้จากการให้บริการอื่น 8.74 6.14 2.60 42.35 

ต้นทุนการให้บริการอื่น -5.40 -4.31 1.09 25.29 

กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการให้บริการอื่น 3.34 1.83 1.51 82.51 

รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 21.71 18.17 3.54 19.48 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -171.58 -174.45 -2.87 -1.65 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า  

ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล

-48.80 -104.40 -55.60 -53.26 

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า -2.95 2.12 -5.07 -239.15 

ต้นทุนทางการเงิน -10.07 -16.22 -6.15 -37.92 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -61.82 -118.50 -56.68 -47.83 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ -5.56 -3.49 2.07 59.31 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 0.95 0.83 0.12 14.46 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ -66.43 -121.16 54.73 45.17 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) -0.0069 -0.0197 

อัตรากําไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 5.87% 3.47% 

อัตรากําไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่น 38.22% 29.80% 

อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ -3.92% -8.26%        

(หน่วย : ล้านบาท)

การเปลี่ยนแปลง
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3. กําไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 1.38 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 0.19 โดยอตัรากาํไร

ขั้นตน้จากการใหบ้ริการก่อสร้างลดลงจากไตรมาสสองของปี 2562 และไตรมาสแรกของปี 2563 ซ่ึงมีอตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อย

ละ 2.38 และร้อยละ 10.13 ตามลาํดบั  โดยกาํไรขั้นตน้ในไตรมาสองของปีน้ีลดลงจากไตรมาสแรกของปี 2563 สืบเน่ืองจาก

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 การดาํเนินการโครงการล่าชา้กว่าแผนท่ีกาํหนด ทาํให้รายไดจ้ากการให้บริการ

ก่อสร้างไม่เป็นไปตามประมาณการและส่งผลใหก้าํไรขั้นตน้ลดลง   

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 90.72 ลา้นบาท และ 4.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั ค่าใชจ่้ายใน

การบริหารลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเพียงเล็กนอ้ยจาํนวน 1.65 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.79 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน

ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 3.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.63 เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะสั้นปรับ

ลดลงตามภาวะของตลาด 

5. ขาดทุนส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 78.07 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ -10.68  ขณะท่ีงวด

เดียวกนัของปีก่อนมีผลการดาํเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิเท่ากบั 73.35 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ -11.03  

สรุปผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน ปี 2563 

คร่ึงปีแรกของปี  2563  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 1,664.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวด

เดียวกนัของปีก่อน 221.59  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 15.36  ตามเหตุผลเดียวกบัรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างในไตรมาส 2 

ขา้งตน้ 

กาํไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการก่อสร้างงวด 6 เดือนเท่ากบั 97.73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน  47.68 ลา้น

บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 95.26  อตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 5.87 เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 3.47  

งวด 6 เดือนเกิดผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 66.43 ล้านบาท อัตรากําไรสุทธิร้อยละ -3.92  

ขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.0069 บาท ในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนมีขาดทุนสุทธิ 121.16 ลา้นบาท อตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 

8.26 ขาดทุนสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.0197 บาท   
 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จาํนวนโครงการ มูลค่างานท่ีเหลือ (ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (TRC) 7 2,411.44 

บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั (SKW) 13 6,188.53 

รวม 20 8,599.98 

เหตุการณ์สําคัญช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 – ปัจจุบัน 

• งานทีไ่ด้รับในไตรมาสสองปี 2563 ได้รับงานใหม่ 6 โครงการ มูลค่ารวม 643.59 ล้านบาท   

บริษทัฯ จาํนวน 3 โครงการ และ บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั จาํนวน 3 โครงการ มูลค่า 576.64 ลา้นบาท และ 

66.95 ลา้นบาท ตามลาํดบั โครงการสาํคญัท่ีบริษทัฯไดรั้บ ไดแ้ก่ โครงการ Fabrication and construction of 15 new 

storage tanks จากกิจการร่วมคา้ Petrofac South East Asia Pte. Ltd. Saipem Singapore Pte. Ltd. และ Samsung 

Engineering (Thailand) Co., Ltd. มูลค่างาน 483.69 ลา้นบาท ระยะเวลา 21 เดือน 
 

 

   (นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

        14 สิงหาคม 2563 


