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การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563 

ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

 

สรุปผลประกอบการไตรมาส 3  ปี 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3

ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 จํานวน ร้อยละ

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 712.71 592.79 954.73 -361.94 -37.91

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง -711.33 -952.28 -881.22 71.06 8.06

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 1.38 -359.49 73.51 -433.00 -589.04

รายได้จากการให้บริการอื่น 4.50 6.31 3.39 2.92 86.14

ต้นทุนการให้บริการอื่น -2.76 -4.56 -2.32 2.24 96.55

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการอื่น 1.74 1.75 1.07 0.68 63.55

รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 13.92 15.63 19.34 -3.71 -19.18

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -90.72 -65.55 -66.84 -1.29 -1.93

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

และการร่วมค้า ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

-73.68 -407.66 27.08 -434.74 -1,605.39

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า -1.09 0.61 -0.09 0.70 777.78

ต้นทุนทางการเงิน -4.36 -7.46 -8.57 -1.11 -12.95

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -79.13 -414.51 18.42 -432.93 -2,350.33

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 0.56 32.00 -7.11 39.11 550.07

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 0.50 1.54 0.53 1.01 190.57

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ -78.07 -380.97 11.84 -392.81 -3,317.65

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) -0.0081 -0.0397 0.0013

อัตรากําไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 0.19% -60.64% 7.70%

อัตรากําไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่น 38.67% 27.73% 31.56%

อัตรากําไรสุทธิ -10.68% -61.97% 1.21%

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.70 8.78 2.76

การเปลี่ยนแปลง

(ไตรมาส 3/63 - ไตรมาส 3/62)
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สรุปผลประกอบการงวด 9 เดือน ปี 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน

ปี 2563 ปี 2562 จํานวน ร้อยละ

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 2,256.83 2,397.18 -140.35 -5.85

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง -2,518.59 -2,273.62 244.97 10.77

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง -261.76 123.56 -385.32 -311.85

รายได้จากการให้บริการอื่น 15.05 9.53 5.52 57.92

ต้นทุนการให้บริการอื่น -9.96 -6.64 3.32 50.00

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการอื่น 5.09 2.89 2.20 76.12

รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 37.35 37.52 -0.17 -0.45

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -237.13 -241.29 -4.16 -1.72

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

และการร่วมค้า ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

-456.45 -77.32 -379.13 -490.34

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า -2.34 2.03 -4.37 -215.27

ต้นทุนทางการเงิน -17.53 -24.79 -7.26 -29.29

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -476.32 -100.08 -376.24 -375.94

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 26.44 -10.61 37.05 349.20

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 2.48 1.37 1.11 81.02

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ -447.40 -109.32 -338.08 -309.26

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) -0.0467 -0.0154

อัตรากําไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง -11.60% 5.15%

อัตรากําไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่น 33.82% 30.33%

อัตรากําไรสุทธิ -19.37% -4.47%

การเปลี่ยนแปลง

 

สรุปผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563 

1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 592.79 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 361.94 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 37.91 และลดลงจากไตรมาสสองของปีน้ี มาจาก ขาดความต่อเน่ืองในการทาํงานของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 

2-3 โครงการท่ีผูว้า่จา้งไม่สามารถให้บริษทัฯเขา้พ้ืนท่ีเพ่ือเขา้ทาํงานไดต้ามแผน รวมถึงเร่ืองใหใ้บอนุญาตการเขา้ดาํเนินงานใน

งานบางส่วน ทาํให้รายไดจ้ากการบริการงานก่อสร้างจึงไม่เป็นไปตามแผนการรับรู้รายไดท่ี้บริษทัฯ ประมาณการไว ้ โดยงวด

ปัจจุบนับริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากส่วนงานการใหบ้ริการก่อสร้างงานโยธา จาํนวน 497.54 ลา้นบาท ส่วนงานบริการก่อสร้างระบบ

ท่อจาํนวน 82.35 ลา้นบาท และส่วนงานก่อสร้างระบบวิศวกรรม จาํนวน 30.90 ลา้นบาท จากโครงการท่ีสาํคญั เช่น โครงการ

เปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้นช่วงโครงการรัชดาภิเษก-อโศก โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแยก ณ ระนอง

ร่วมกบังานสายไฟฟ้าใตดิ้น และโครงการก่อสร้างพฒันาคูนํ้ าริมถนนวภิาวดีรังสิต ตอน 1  

2. รายได้จากการให้บริการอ่ืน เท่ากบั 6.31 ลา้นบาท เพ่ิมจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 2.92 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

86.14 โดยเป็นรายได้จากการจาํหน่ายนํ้ าประปาให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน บริเวณตาํบลตาสิทธ์ิ อาํเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง ของบริษทั ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ี  จาํกดั (บริษทัย่อย) และรายไดบ้ริการวิเคราะห์ขอ้มูลและบริหารแพลตฟอร์มของ

บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจาํกดั (บริษทัยอ่ย) ซ่ึงจดทะเบียนบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 และเร่ิมใหบ้ริการตั้งแต่ไตรมาสสาม

ของปีน้ี 
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3. ขาดทุนขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 359.49 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนขั้นตน้ร้อยละ 60.64 โดยอตัรา

กาํไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการก่อสร้างลดลงจากไตรมาสสามของปี 2562 และไตรมาสสองของปี 2563 ท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่

ระดบัร้อยละ 7.70 และร้อยละ 0.19 ตามลาํดบั  ผลขาดทุนขั้นตน้ของไตรมาสสามปีน้ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากโครงการ

ก่อสร้างคลงัสินคา้อจัฉริยะของบริษทั ปตท. นํ้ ามนัและคา้ปลีก จาํกัด (มหาชน) มีการปรับประมาณการตน้ทุนก่อสร้าง

เพิ่มข้ึน  โดยสาเหตุหลกัของตน้ทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึน เกิดจากการเจาะสํารวจพบกอ้นหินขนาดใหญ่ จาํนวนกว่า 700 ตนั ซ่ึงไม่

ปรากฎในแบบก่อสร้างในขั้นตอนการประมูลงาน หลงัจากพบปัญหาดังกล่าว บริษทัฯได้ดาํเนินตามหลกัวิศวกรรมและ

กฏหมายมาโดยตลอด  และไดว้า่จา้งผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานโครงสร้างและรากฐานเขา้มาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน นอกจากการพบหิน

ขนาดใหญ่จาํนวนมากแลว้ ชั้นดินข้างใต้พ้ืนท่ีก่อสร้างยงัเป็นดินอ่อน จึงทําให้การทํางานฐานรากและงานตอกเสาเข็ม

ดาํเนินงานไดช้า้ อีกทั้งยงัตอ้งใชค้วามระมดัระวงัสูงเน่ืองจากเป็นการก่อสร้างอาคารเก็บสินคา้อตัโนมติัขนาดใหญ่ มีความสูง

กวา่ 40 เมตร การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงส่งผลกระทบต่อค่าแรง ค่าวสัดุ และตน้ทุนอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามมา รวมถึงกระทบต่อ

การทาํงานในขั้นตอนอ่ืนๆ (Consequential) เน่ืองดว้ยความซบัซอ้นของงานท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นผลใหบ้ริษทัฯตอ้งขอขยายระยะเวลา

ก่อสร้างออกไป และทาํให้ค่าใชจ่้ายต่างๆ เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสําคญั โดยทางฝ่ายบริหารไดเ้ขา้ร่วมประชุมและเจรจากบัเจา้ของ

งานต่อเน่ืองมาโดยตลอด และคาดวา่จะไดข้อ้สรุปภายในไตรมาสสอง ปี 2564   

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 65.55 ลา้นบาท และ 7.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั ค่าใชจ่้ายใน

การบริหารลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเลก็นอ้ยจาํนวน 1.29 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.93 ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง

จากงวดเดียวกนัของปีก่อนเลก็นอ้ยจาํนวน 1.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.95  

5. ขาดทุนส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 380.97 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 61.97  ในขณะ

ท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนผลการดาํเนินงานของบริษทัฯมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 11.84 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 1.21  

สรุปผลการดําเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2563 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับรอบระยะเวลา 9 เดือนของปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 

2,256.83 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 140.35 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.85 อนัเป็นผลมาจากสาเหตุเดียวกนักบั

การลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างในไตรมาส 3 ดงักล่าวขา้งตน้ 

ผลขาดทุนขั้นตน้จากการให้บริการก่อสร้างงวด 9 เดือนเท่ากับ 261.76 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนขั้นตน้ร้อยละ 

11.60  ในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อน ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้เท่ากบั 123.56 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไร

ขั้นตน้ร้อยละ 5.15   

งวด 9 เดือนเกิดผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 447.40 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ        

19.37  ขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.0467 บาท ในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนบริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 109.32 ลา้นบาท คิด

เป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 4.47 ขาดทุนสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.0154 บาท 

 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จาํนวนโครงการ มูลคา่งานท่ีเหลือ (ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (TRC) 8 2,541.50 

บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั (SKW) 15 7,033.72 

รวม 23 9,575.22 
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เหตุการณ์สําคัญช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 – ปัจจุบัน 

• งานทีไ่ด้รับในไตรมาสสาม ปี 2563 ได้รับงานใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 1,565.54 ล้านบาท   

บริษทัฯ จาํนวน 1 โครงการ และ บริษทั สหการวิศวกร จาํกัด จาํนวน 2 โครงการ มูลค่า 254 ลา้นบาท และ 

1,311.54 ลา้นบาท ตามลาํดับ โครงการสําคญัท่ีบริษทัฯไดรั้บ ไดแ้ก่ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยง

ระหวา่งภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สายบ. ไมเ้สียบ-พทัลุง จากกรมทางหลวง มูลค่างาน 831.18 ลา้นบาท ระยะเวลา

โครงการก่อสร้าง 1,080 วนั 

 

 

 

   (นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

        13 พฤศจิกายน 2563 


