
1 

 

การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ ผลการดําเนินงานปี 2563 

ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

สรุปผลประกอบการ TRC และบริษัทย่อยไตรมาส 4 และงวดปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562

ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 ปี 2562 ปี 2563 การเปลี่ยนแปลง

ปี 2562 ปี 2563 จํานวน ร้อยละ

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 968.22 863.54 3,365.40 3,117.87 -247.53 -7.36 

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง -1,038.59 -788.04 -3,312.21 -3,304.51 -7.70 -0.23 

กําไร(ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง -70.37 75.50 53.19 -186.64 239.83 450.89 

รายได้จากการให้บริการอื่น 3.53 5.50 13.06 20.55 7.49 57.35 

ต้นทุนการให้บริการอื่น -2.32 -3.81 -8.96 -13.77 4.81 53.68 

กําไร(ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการอื่น 1.21 1.69 4.10 6.78 2.68 65.37 

รายได้จากการขาย 5.01 7.51 7.51 N/A

ต้นทุนจากการขาย -4.25 -6.37 6.37 N/A

กําไร(ขาดทุน) ขั้นต้นจากการขาย 0.76 1.14 1.14 N/A

รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 10.63 12.76 48.15 50.11 1.96 4.07 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -134.97 -75.77 -376.26 -312.90 -63.36 -16.84 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ -0.43 -0.43 0.43 100.00 

กําไร(ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัท

ร่วมและการร่วมค้า ค่าใชจ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล

-193.93 14.94 -271.25 -441.51 170.26 62.77 

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า -0.41 -0.51 1.62 -2.85 -4.47 -275.93 

ต้นทุนทางการเงิน -6.77 -5.95 -31.56 -23.48 -8.08 -25.60 

กําไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -201.11 8.48 -301.19 -467.84 166.65 55.33 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 16.72 -5.71 6.11 20.73 14.62 239.28 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 0.43 0.46 1.80 2.94 1.14 63.33 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ -183.96 3.23 -293.28 -444.17 150.89 51.45 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) -0.038 -0.046 

อัตรากําไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง -7.27% 8.74% 1.58% -5.99% 

อัตรากําไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่น 34.28% 30.73% 31.39% 32.99% 

อัตรากําไรขั้นต้นจากการขาย 15.17% 15.18% 

อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ -18.73% 0.37% -8.56% -13.93% 

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.43 8.27 
 

สรุปผลการดําเนินงาน ปี 2563 

1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้างเท่ากบั 3,117.87 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

247.53 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.36  เน่ืองจากขาดความต่อเน่ืองในการทํางานของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 2-3 

โครงการ รวมถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีผูว้่าจา้งมีมาตรการป้องกนัเขม้งวดไม่อนุญาตให้เขา้พ้ืนท่ี

ก่อสร้างและผลกระทบต่อ Supply chain ต่างๆ อาทิ การปรับเล่ือนกาํหนดการเดินทางของผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศ และการ

จดัหาอุปกรณ์เคร่ืองจกัร ทาํให้รายไดจ้ากการบริการงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการรับรู้รายไดท่ี้บริษทัฯ ประมาณการไว ้ 

โดยในปี 2563 บริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากงานโยธา จาํนวน 1,962.72 ลา้นบาท งานระบบท่อ จาํนวน 911.65 ลา้นบาท และงาน
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ออกแบบวศิวกรรม จาํนวน 240.99 ลา้นบาท โดยรับรู้รายไดจ้ากโครงการท่ีสาํคญั เช่น โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้ าดิบอ่าง

เก็บนํ้ าคลองหลวง-ชลบุรี โครงการ Block valve & facility stations of the 5th Transmission Pipeline Phase 1 ของบริษทั ปตท. 

จาํกดั (มหาชน)โดยบริษทัรับงานจาก Sinopec International Petroleum Service Corporation ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกัของ

โครงการ โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้นช่วงโครงการรัชดาภิเษก-อโศก และโครงการก่อสร้าง

สะพานขา้มแยก ณ ระนองร่วมกบังานสายไฟฟ้าใตดิ้น   

2. รายได้จากการให้บริการอ่ืน เท่ากบั 20.55 ลา้นบาท เพ่ิมจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 7.49 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 57.35 โดยเป็นรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้ าประปาให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน บริเวณตาํบลตาสิทธ์ิ อาํเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง ของบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) และรายไดจ้ากการใหบ้ริการวเิคราะห์ขอ้มูลและบริหารแพลตฟอร์ม

ของบริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจาํกดั (บริษทัยอ่ย) ซ่ึงจดทะเบียนบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 และเร่ิมใหบ้ริการตั้งแต่ไตรมาส

สามของปีน้ี 

3. ขาดทุนขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากับ 186.64 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนขั้นต้นร้อยละ 5.99  ผล

ขาดทุนขั้นตน้ของปีน้ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากโครงการก่อสร้างคลงัสินคา้อจัฉริยะ มีการปรับประมาณการตน้ทุน

ก่อสร้างเพ่ิมข้ึน โดยสาเหตุหลกัของตน้ทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึน เกิดจากการเจาะสาํรวจพบกอ้นหินขนาดใหญ่ จาํนวนกวา่ 700 ตนั ซ่ึง

ไม่ปรากฎในแบบก่อสร้างในขั้นตอนการประมูลงาน หลงัจากพบปัญหาดงักล่าว บริษทัฯไดด้าํเนินตามหลกัวิศวกรรมและ

กฏหมายมาโดยตลอด  และไดว้่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานโครงสร้างและรากฐานเขา้มาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน นอกจากการพบ

กอ้นหินขนาดใหญ่จาํนวนมากแลว้ ชั้นดินขา้งใตพ้ื้นท่ีก่อสร้างยงัเป็นดินอ่อน จึงทาํให้การทาํงานฐานรากและงานตอกเสาเข็ม

ดาํเนินงานไดช้า้ อีกทั้งยงัตอ้งใชค้วามระมดัระวงัสูงเน่ืองจากเป็นการก่อสร้างอาคารเก็บสินคา้อตัโนมติัขนาดใหญ่ มีความสูง

กวา่ 40 เมตร การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงส่งผลกระทบต่อค่าแรง ค่าวสัดุ และตน้ทุนอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามมา รวมถึงกระทบต่อ

การทาํงานในขั้นตอนอ่ืนๆ (Consequential) เน่ืองดว้ยความซบัซอ้นของงานท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นผลใหบ้ริษทัฯตอ้งขอขยายระยะเวลา

ก่อสร้างออกไป และทาํให้ค่าใชจ่้ายต่างๆ เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั บริษทัฯจึงรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนทั้งหมดทนัที ทาํ

ใหง้วด 9 เดือนแรก บริษทัฯมีผลขาดทุนขั้นตน้จาํนวน 261.76 ลา้นบาท และกลบัมามีกาํไรขั้นตน้จากการดาํเนินงานตามปกติ

ในไตรมาส 4 จาํนวน 75.50 ลา้นบาท 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 312.90 ลา้นบาท และ 23.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั ค่าใชจ่้าย

ในการบริหารลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 63.36 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16.84 จากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 นั้น บริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากการเหตุการณ์ดงักล่าว จึงกาํหนดใหมี้การควบคุมการ

ใชจ่้ายเฉพาะท่ีจาํเป็นแต่ยงัคงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  โดยผลจากการบริหารงานดงักล่าว ในปี 2563 บริษทัฯสามารถ

ลดทอนค่าใชจ่้ายและควบคุมให้เป็นไปตามแผนงบประมาณไดส้าํเร็จ ส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง 8.08 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 25.60 เน่ืองจากการปรับลดลงตามภาวะตลาดของอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีบริษทัฯ กูย้ืมมาเพ่ือใชเ้ป็นทุน

หมุนเวยีนในกิจการ โดย ณ ส้ินปี 2563 มีเงินกูย้มืระยะสั้นคงเหลือ 709.46 ลา้นบาท 

5. ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  เท่ากบั 444.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 

13.93 ขณะท่ีรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนมีขาดทุนสุทธิเท่ากบั 294.28 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 8.56 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

บริษทั จาํนวนโครงการ มูลค่างานท่ีเหลือ (ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 9 2,129.75 

บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั 16 7,167.46 

รวม 25 9,297.21 
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เหตุการณ์สําคัญในปี 2563 – ปัจจุบัน 

• บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดเ้ขา้ทาํสัญญาร่วมคา้กบับริษทั ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน) และ ห้าง

หุ้นส่วนจาํกดั สามประสิทธ์ิ โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50 ร้อยละ 20 และร้อยละ 30 ตามลาํดับ เพ่ือจัดตั้ง

กิจการร่วมคา้ สหไฮโดรพทัยา เพ่ือรับงานโครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้ าถนนเลียบทางรถไฟฝ่ังตะวนัออก ระยะ

ท่ี 1 เขตเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี  

• บริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดจ้ดัตั้งบริษทั มหัท จาํกดั เม่ือวนัท่ี  23 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือดาํเนิน

ธุรกิจผลิต จาํหน่าย ให้บริการด้านการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาแพลตฟอร์ม โดยมีทุนจด

ทะเบียน 1 ลา้นบาท บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 59.98 และชาํระค่าหุน้ตามสดัส่วนการ

ลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 0.60 ลา้นบาท แลว้ 

• โครงการใหม่ท่ีไดรั้บในปี 2563 จาํนวน 16 โครงการ มูลค่ารวม 3,868.85 ลา้นบาท 

บริษัทฯ: 8 โครงการ รวม 1,080.80 ล้านบาท โครงการสาํคญั ไดแ้ก่ 

- โครงการ Piping Spool Fabrication Works  มูลค่างาน 235.57 ล้าน บาท  และโครงการ Fabrication and 

construction of 15 new storage tanks มูลค่างาน 483.69 ลา้นบาท จากกิจการร่วมคา้ Petrofac South East Asia 

Pte. Ltd., Saipem Singapore Pte. Ltd. and Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd  ระยะเวล า 13 เดื อ น 

และ 21 เดือน ตามลาํดบั 

- โครงการ HDPE Pipeline Package for New Bang Phra Raw Water Line จากบริษทั ไทยออย ์จาํกดั (มหาชน) 

มูลค่างาน 254 ลา้นบาท ระยะเวลา 493 วนั 

บริษัท สหการวศิวกร จาํกดั: 8 โครงการ รวม 2,207.68 ล้านบาท โครงการสาํคญั ไดแ้ก่ 

- โครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลผูป่้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชท่าบ่อ จากจงัหวดัหนองคาย มูลค่า

งาน 691.44 ลา้นบาท ระยะเวลา 30 เดือน  

- โครงการการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหวา่งภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.ไมเ้สียบ – พทัลุง 

สาํนกัก่อสร้างทางท่ี 1 กรมทางหลวง มูลค่างาน 831.18 ลา้นบาท ระยะเวลา 1,080 วนั 

- โครงการการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ช่วง

พระประแดง – บางแค จากกกรมทางหลวง มูลค่างาน 480.36 ลา้นบาท ระยะเวลา 750 วนั 

กิจการร่วมค้าสหไฮโดร พัทยา ไดรั้บโครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้ าถนนเลียบทางรถไฟฝ่ังตะวนัออก ระยะท่ี 1 

เขตเมืองพทัยา จากจงัหวดัชลบุรี  มูลค่าโครงการ 580.37 ลา้นบาท ระยะเวลา 600 วนั 

• เดือนมกราคม 2564 บริษัทฯ ได้รับงานเพ่ิมเติมใหม่ 1 โครงการได้แก่ โครงการระบบบําบัดนํ้ าเสีย High Total 

Dissolved Solids จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 169.97 ลา้นบาท ระยะเวลา 510 วนั 
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