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การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 

ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

 

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 การเปลีย่นแปลง 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2564 ปี 2563 เพิม่ / (ลด) % 

     รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 1,185.02  951.33  233.69  24.56% 

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 1,237.88  854.98  382.90  44.78% 

กาํไร(ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง (52.86) 96.35  (149.21) (154.86%) 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน 6.57  4.23  2.34  55.32% 

ตน้ทุนการใหบ้ริการอ่ืน 3.21  2.64  0.57  21.59% 

กาํไร(ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการอ่ืน 3.36  1.59  1.77  111.32% 

รายไดจ้ากการขาย  0.23  -    0.23  N/A  

ตน้ทุนจากการขาย 0.13  -     0.13  N/A  

กาํไร(ขาดทุน) ขั้นต้นจากการขาย 0.10  -    0.10  N/A  

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 8.16  7.80  0.36  4.62% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 61.84  80.86   (19.02) (23.52%) 

ตน้ทุนทางการเงิน 7.45  5.71  1.74  30.47% 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้  (1.31)  (1.86)  (0.55) (29.57%) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 1.89   (6.12) 8.01  130.88% 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย  0.44  0.45   (0.01) (2.22%) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (109.51) 11.64   (121.15) (1,040.81%) 

     
กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) (0.011)  0.001  

  
สรุปผลการดําเนินงานไตรมาส 1  ปี 2564 

1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 1,185.02 ลา้นบาท เพ่ิมจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 233.69 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 24.56 เน่ืองจากบริษทัฯ มีโครงการก่อสร้างในมือมากกวา่งวดเดียวกนัของปีก่อน  สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2564 รายได้

จากการให้บริการก่อสร้าง ส่วนใหญ่มาจากงานท่อ 620.14  ล้านบาทและงานโยธา 609. 63 ล้านบาท โดยรับรู้รายได้จาก

โครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้ าดิบอ่างเก็บนํ้ าคลองหลวง-ชลบุรี และโครงการก่อสร้างสะพานขา้ม

แยกณ ระนอง ร่วมกบังานสายไฟฟ้าใตดิ้น โดยไตรมาสน้ีบริษทัฯ รับรู้รายไดง้านท่อและงานโยธามากกวา่งวดเดียวกนัของปี

ก่อน ท่ีรับรู้รายไดเ้พียง 338.22 ลา้นบาท และ 476.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

2. รายได้จากการให้บริการอ่ืน เท่ากบั 6.57 ลา้นบาท เพ่ิมจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 2.34 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

55.32 โดยเป็นรายไดจ้ากการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย รายไดก้ารจาํหน่ายนํ้ าประปาของบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี  

จาํกดั จาํนวน 4.71 ลา้นบาท และรายได้จากให้บริการวิเคราะห์ขอ้มูลและบริหารแพลตฟอร์มของบริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ี

จาํกัด จาํนวน 1.86 ลา้นบาท ซ่ึงรายได้ส่วนใหญ่เพ่ิมข่ึนมาจากการให้บริการของบริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จาํกัด ซ่ึงเร่ิม

ดาํเนินการมาตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2563 
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3. ขาดทุนขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 52.86 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีกาํไรขั้นตน้อยู่

ท่ี 96.35 ลา้นบาท มาจากการปรับประมาณการตน้ทุนการก่อสร้าง และการบนัทึกประมาณการหน้ีสินของโครงการก่อสร้าง

โรงงานผลิตกลีเซอรีน เน่ืองมาจากผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตราการต่างๆ เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-

19 โดยเจา้ของโครงการ เช่น การตรวจคดักรองคนงานก่อนเขา้พ้ืนท่ี การเวน้ระยะห่างทางสังคม การปิดพรมแดน การจาํกดัการ

เดินทางทาํให้เกิดภาวะชะงกัของห่วงโซ่อุปทาน  จึงเป็นเหตุให้ตน้ทุนดาํเนินงานเพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้นบริษทัฯ จึงดาํเนินการปรับ

ประมาณการตน้ทุนโครงการให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงการบนัทึกประมาณการหน้ีสินของโครงการก่อสร้าง

เป็นค่าปรับผลงานและค่าปรับงานล่าชา้ของโครงการเน่ืองจากบริษทัฯไม่สามารถส่งมอบผลงานตามสัญญา สาเหตุมาจากการ

ปิดพรมแดนของบางประเทศทาํให้บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเปล่ียนผูผ้ลิตอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรหลกัทาํให้ตอ้งขยายระยะเวลาการ

ก่อสร้างมากกวา่แผนงานท่ีวางไว ้ประกอบกบัเจา้ของเทคโนโลยี (Licensor) จากต่างประเทศไม่สามารถส่งผูเ้ช่ียวชาญเดินทาง

มาทดสอบระบบการผลิตในประเทศไทยไดจึ้งมอบหมายให้ผูเ้ช่ียวชาญภายในประเทศเป็นผูด้าํเนินการทดสอบระบบการผลิต

โดย Licensor เป็นผูใ้หค้าํปรึกษา ซ่ึงปรากฎวา่ ผลการทดสอบไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด ขณะน้ีบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งดาํเนินการส่ง

มอบโครงการให้แก่เจา้ของโครงการ ดังนั้นบริษทัฯ จึงพิจารณาบันทึกค่าปรับผลงานและค่าปรับงานล่าช้าด้วยหลกัความ

ระมดัระวงัเท่ากบัจาํนวนสูงสุดท่ีกาํหนดในสญัญาวา่จา้งรวมจาํนวน 58.46 ลา้นบาท สาํหรับอีกสาเหตุหน่ึงของการขาดทุน เกิด

จากความล่าชา้ของโครงการก่อสร้าง Block valve & facility stations  เน่ืองดว้ยเจา้ของโครงการทาํการซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมเพ่ือขยาย

งาน บริษทัฯ ไดรั้บงานในส่วนงานโยธาเพ่ิมเติม ซ่ึงเป็นงานทาํฐานรากของ Block Valve Station แต่พบวา่สภาพพ้ืนดินบริเวณ

พ้ืนท่ีก่อสร้างเป็นดินอ่อน ทาํให้ตน้ทุนการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน เช่น การถมดิน ค่าชีทไพล์ ค่าเสาเข็ม และค่าแรงในการตอก

เสาเข็ม ประกอบกบัการขยายเวลาออกไปจากสัญญาเดิมประมาณ 9 เดือน เป็นผลใหบ้ริษทัฯมีตน้ทุนเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะค่าเช่า

เคร่ืองจกัรหนัก  ปัจจุบนัโครงการน้ีอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดงานเพ่ือทดสอบระบบก่อนส่งมอบให้แก่ลูกคา้ ทั้ งน้ีตน้ทุน

บางส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนสามารถเรียกร้องจากลูกคา้ได ้จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงทาํใหก้าํไรขั้นตน้ของงานบริการก่อสร้างลดลง 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากบั 61.84 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 19.02  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

23.52 เน่ืองจากการแบ่งสดัส่วนการบึนทึกเงินเดือนพนกังาน ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานเขา้เป็นตน้ทุนโครงการ และ

การลดลงของค่าเส่ือมราคา เน่ืองจากอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรบางส่วนไดต้ดัค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ 

5. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 7.45 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 1.74 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

30.47 สาเหตุจากใชก้ารวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนโดยนาํมาใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีน ณ 31 

มีนาคม 2564 มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นมียอดคงเหลือ 805.81 ลา้นบาท 

6. ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 109.51 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 9.13 ขณะท่ี

งวดเดียวกนัของปีก่อน มีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิเท่ากบั 11.64 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 1.21  

ฐานะการเงิน  

ฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 31 ม.ีค. 2564 31 ธ.ค. 2563 เพิม่ / (ลด) % 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 3,135.75  2,809.07  326.68  11.63% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 844.54  870.17  (25.63) (2.95%) 

รวมสินทรัพย์ 3,980.29  3,679.24  301.05  8.18% 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,580.54  3,164.76  415.78  13.14% 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 91.95  117.78  (25.83) (21.93%) 

รวมหนีสิ้น 3,672.49  3,282.54  389.95  11.88% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 307.80  396.70  (88.90) (22.41%) 
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สินทรัพย์ 3,980.29 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 301.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.18 เกิดจากสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมข้ึน 326.68    

ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 25.63 ลา้นบาท  

• สินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึนประกอบดว้ยรายการหลกั ไดแ้ก่ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 61.41 ลา้นบาท 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระเพ่ิมข้ึน 373.66 ลา้นบาท และเงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงลดลง 119.01 ลา้นบาท  

หนีสิ้น 3,672.49 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 389.95 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.88 เกิดจากหน้ีสินหมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 415.78 ลา้นบาท 

และหน้ีสินไม่หมุนเวยีนลดลง 25.83 ลา้นบาท 

• หน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนประกอบด้วยรายการหลกั  ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

เพ่ิมข้ึน 96.35 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 144.99 ลา้นบาท ตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ

เพ่ิมข้ึน 186.44 ลา้นบาท เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 19.32 ลา้นบาท รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหน้าลดลง 

9.98 ลา้นบาทและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ลดลง 26.69 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 307.80 ลา้นบาท ลดลง 88.90 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.41 เกิดจากผลขาดทุนในการดาํเนินงาน 

  

สรุปอตัราส่วนทางการเงินทีสํ่าคัญ 

อตัราส่วนทางการเงนิ ไตรมาส 1 ปี 2564 ไตรมาส 1 ปี 2563 31 ม.ีค. 2564 31 ธ.ค. 2563 

อตัรากาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (%) (9.13%) 1.21% 

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 

  
0.88 0.89 

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 

  
11.93 8.27 

 
 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

บริษทั จาํนวนโครงการ มูลค่างานท่ีเหลือ (ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 9 1,603.73 

บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั 16 6,622.90 

รวม 25 8,222.63 
 

เหตุการณ์สําคัญช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 – ปัจจุบัน 

บริษทัฯ รับงานใหม่ไดแ้ก่ โครงการระบบบาํบดันํ้ าเสีย High Total Dissolved Solids จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

มูลค่างาน 169.97 ลา้นบาท ระยะเวลา 510 วนั 

 

 

   (นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

        14 พฤษภาคม 2564 


