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ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 YoY ไตรมาส 1 QoQ 6 เดือน 6 เดือน YoY

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2564 ปี 2563 จ านวน ปี 2564 จ านวน ปี 2564 ปี 2563 จ านวน

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 1,219.07   712.71      506.36      1,185.02   34.05 2,404.09   1,664.04   740.05      

ตน้ทนุการให้บริการก่อสร้าง 1,121.99   711.33      410.66      1,237.88   (115.89) 2,359.87   1,566.31   793.56      

ก าไร(ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 97.08 1.38          95.70        (52.86) 149.94      44.22 97.73        (53.51) 

รายไดจ้ากการให้บริการอ่ืน 5.27          4.50          0.77          6.57          (1.30) 11.84        8.74          3.10          

ตน้ทนุการให้บริการอ่ืน 3.90          2.76          1.14          3.21          0.69          7.10          5.40          1.70          

ก าไร(ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการอ่ืน 1.37          1.74          (0.37) 3.36          (1.99) 4.74          3.34          1.40          

รายไดจ้ากการขาย 0.37          -           0.37          0.23          0.14 0.60          -           0.60          

ตน้ทนุจากการขาย 0.27          -           0.27          0.13          0.14 0.40          -           0.40          

ก าไร(ขาดทุน) ขั้นต้นจากการขาย 0.10          -           0.10          0.10          0.00 0.20          -           0.20          

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 17.63        13.92        3.71          8.16          9.47 25.79        21.71        4.08          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 61.95        90.72        (28.77) 61.84        0.11 123.79      171.58      (47.79) 

ตน้ทนุทางการเงิน 8.79          4.36          4.43          7.45          1.34 16.24        10.07        6.17          

ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 0.76          (1.09) (1.85) (1.31) 2.07 (0.56) (2.95) 2.39          

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (6.48) 0.56          (7.04) 1.89          (8.37) (4.59) (5.56) 0.97          

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 0.46          0.50          (0.04) 0.44          0.02 0.91          0.95          (0.04) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 40.18        (78.07) 118.25      (109.51) 149.69      (69.32) (66.43) (2.89) 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) 0.0042 (0.0081) (0.0114) (0.0072) (0.0069) 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ผลการด าเนินงานงวด 3 เดือนและ 6 เดือน  

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ของบมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 2  ปี 2564 
1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 1,219.07 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 506.36 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 71.05 เน่ืองจากในงวดปัจจุบนั บริษทัฯมีโครงการในมือจ านวนมากและโครงการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงกลาง
โครงการซ่ึงสามารถท าผลงานไดอ้ย่างต่อเน่ืองเป็นผลให้การรับรู้รายไดสู้งขึ้น โครงสร้างรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างมา
จากงานกลุ่มงานโยธาและงานท่อตามล าดบัเช่นเดียวกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนและไตรมาสก่อน ในไตรมาส 2 ปีน้ี บริษทัฯ 
รับรู้รายได้จากงานโยธา จ านวน 661.09 ล้านบาท และงานท่อ จ านวน 552.32 ล้านบาท โครงการหลกัท่ีรับรู้รายได้ได้แก่ 
โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน ้ าดิบ อ่างเก็บน ้ าคลองหลวง-ชลบุรี จ านวน 324.07 ลา้นบาท และโครงการ Fabrication of New 
Storage Thanks จ านวน 116.04 ลา้นบาท 

2. รายได้จากการให้บริการอ่ืน เท่ากบั 5.27 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนและไตรมาสก่อน รายได้
จากการให้บริการอื่นมาจากการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย รายไดก้ารจ าหน่ายน ้าประปาของบริษทั ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ี 
จ ากดั และรายไดจ้ากให้บริการวิเคราะห์ขอ้มูลและบริหารแพลตฟอร์มของบริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จ ากดั ซ่ึงเร่ิมด าเนินการมา
ตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2563 

3. ก าไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 97.08 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 95.70 
ลา้นบาท และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 149.94 ลา้นบาท เน่ืองดว้ยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ี
ขยายวงกวา้งตั้งแต่ช่วงตน้ปีก่อน หน่วยงานรัฐและเจา้ของโครงการบงัคบัใชม้าตรการต่างๆเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดอย่าง
เขม้งวด รวมถึงการหยุดชะงกัของห่วงโซ่อุปทานต่างๆ เป็นเหตุให้การด าเนินโครงการล่าชา้กว่าแผนและตน้ทุนการด าเนินงาน
เพ่ิมสูงขึ้นท าให้บริษทัฯ ปรับปรุงประมาณการตน้ทุนโครงการในไตรมาส 2 ปี 2563 และ ไตรมาส 1 ปี 2564 ให้สอดคลอ้งกบั
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ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นผลให้ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนและไตรมาสก่อน มีก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ 1.38 ลา้นบาท และขาดทุนขั้นตน้
อยูท่ี่ 52.86 ลา้นบาท ตามล าดบั 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากบั 61.95 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 28.77 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 31.71 เป็นผลมาจากการบนัทึกค่าใชจ้่ายในส่วนเงินเดือนพนกังานและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงานบางส่วน
เป็นตน้ทุนโครงการ เน่ืองจากบริษทัมีโครงการในมือมากขึ้น ขณะเดียวกนัจ านวนค่าเส่ือมราคาลดลง เน่ืองจากอุปกรณ์และ
เคร่ืองจกัรบางส่วนถูกบันทึกค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ โดยในงวดเดียวกนัของปีก่อน บริษทัฯ ตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 
จ านวน 11.10 ลา้นบาท ขณะท่ีการเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารของไตรมาส 2 เทียบกับไตรมาสก่อนเปล่ียนแปลง
เพ่ิมขึ้นเพียงเลก็นอ้ย 

5. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 8.79 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 4.43 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
101.61 เกิดจากบริษทัฯใชว้งเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้น โดยน ามาใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน 
เพ่ิมสภาพคล่องให้กบับริษทัฯ โดย ณ 30 มิถุนายน 2564 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ัน มียอดคงเหลือ 934.35 ลา้นบาท 

6. ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 40.18 ลา้นบาท ขณะท่ีไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนและไตรมาสก่อน 
มีผลการด าเนินงานขาดสุทธิเท่ากบั 78.07 ลา้นบาท และ 109.51 ลา้นบาท ตามล าดบั ก าไรท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นไปตามเหตุผลขอ้ 3 และ
ขอ้ 4  

สรุปผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน ปี 2564 
คร่ึงปีแรกของปี 2564 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 2,404.09 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากงวด

เดียวกนัของปีก่อน 740.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.47 ตามเหตุผลเดียวกบัรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างในไตรมาส 
2 ขา้งตน้ อยา่งไรกต็าม ก าไรของธุรกิจการให้บริการก่อสร้างลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 53.51 ลา้นบาท เกิดจากไตรมาส
แรกมีผลขาดทุนขั้นตน้จากการให้บริการก่อสร้างเท่ากบั 52.86 ลา้นบาท 

งวด 6 เดือนแรกของปี 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 69.32 ลา้นบาท และ 
66.43 ลา้นบาท ตามล าดบั ขาดทุนสุทธิต่อหุ้นส าหรับงวด 6 เดือนของปี 2564 และปี 2563 เท่ากับ 0.0072 บาท และ 0.0069 
ตามล าดบั 

ฐานะการเงิน  

ฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 เพิม่ / (ลด) % 
สินทรัพยห์มุนเวียน 3,641.39  2,809.07  832.32  29.63% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 841.08  870.17  (29.09) (3.34%) 
รวมสินทรัพย์ 4,482.47  3,679.24  803.23  21.83% 
หน้ีสินหมุนเวียน 4,044.10  3,164.76  879.34  27.79% 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 91.53  117.78  (26.25) (22.29%) 
รวมหนีสิ้น 4,135.63  3,282.54  853.09  25.99% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 346.84  396.70  (49.86) (12.57%) 

 
สินทรัพย์รวม 4,482.47 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 803.23 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.83 เกิดจากสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมขึ้น 
832.32 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลง 29.09 ลา้นบาท  
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของสินทรัพยห์มุนเวียน ไดแ้ก่ 
1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น 309.50 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระและ

คา้งช าระไม่เกิน 6 เดือน เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2563 รวมจ านวน 283.96 ลา้นบาท  
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2 รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระเพ่ิมขึ้น 678.75 ลา้นบาท เกิดจากมีโครงการก่อสร้างเพ่ิมขึ้นและด าเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
รายไดก้ารให้บริการก่อสร้างจึงเพ่ิมขึ้น รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระเป็นรายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จในส่วน
ท่ียงัไม่สามารถออกใบแจง้หน้ีได ้เน่ืองจากยงัไม่เขา้เง่ือนไขตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

3 เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผูรั้บเหมาช่วงลดลง 66.53 ล้านบาท เน่ืองจากการให้บริการก่อสร้างมีความก้าวหน้า เงินจ่าย
ล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาจึงทยอยลดลง 

4 งานระหว่างก่อสร้างลดลง 143.96 ลา้นบาท งานระหว่างก่อสร้างเป็นตน้ทุนโครงการก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นจริงซ่ึงสูงกว่า
ตน้ทุนตามวิธีการจดัสรรงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2564 งานระหว่างก่อสร้างมีจ านวนลดลง เน่ืองจากส่วนใหญ่งาน
ระหว่างก่อสร้างของโครงการต่างๆยกมาของปีก่อนทยอยรับรู้เป็นตน้ทุนงานของโครงการ 

หนีสิ้นรวม 4,135.63 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 853.09 ลา้นบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 25.99 เกิดจากหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 879.34 
ลา้นบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลง 26.25 ลา้นบาท 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของหน้ีสิน ไดแ้ก่ 
1. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้น 224.89 ลา้นบาท โดยน ามาใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนเพ่ิม

สภาพคล่องให้กบับริษทัฯ 
2. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น 335.89 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน 

จึงมีเจา้หน้ีสะสมเพ่ิมขึ้น 
3. ต้นทุนท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระเพ่ิมขึ้น 404.17 ล้านบาท เน่ืองจากมีโครงการก่อสร้างเพ่ิมขึ้นและด าเนินการอย่าง

ต่อเน่ือง ตน้ทุนการก่อสร้างเพ่ิมขึ้น เจา้หน้ีท่ียงัไม่เรียกช าระค่าบริการ (ตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ) จึงเพ่ิมขึ้น (แลว้
ท าไม่เราไมเ่รียกเจา้หน้ีท่ียงัไม่เรียกช าระค่าบริการไปเลยค่ะ) 

4. เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้างลดลง 94.24 ลา้นบาท เน่ืองจากมีความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง 
ดงันั้นเงินรับล่วงหนา้จึงทยอยลดลง 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 346.84 ลา้นบาท ลดลง 49.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.57 เกิดจากขาดทุนส าหรับงวด 6 เดือน ปี 
2564 จ านวน 70.23 ลา้นบาท และก าไรเบด็เสร็จอื่นจ านวน 20.37 ลา้นบาท 

สรุปอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ Q2/2564 Q1/2564 Q2/2563 1H/2564 1H/2563 
อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) 3.20% (9.16%) (10.75%) (2.88%) (3.98%) 
EBITDA Margin (%) 5.92% (7.15%) (6.69%) (0.50%) 0.21% 

 
อัตราส่วนทางการเงนิ 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.90 0.89 
อตัราหน้ีสินต่อสินทรัพย ์(เท่า) 0.92 0.89 
อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 11.92 9.27 

หมายเหตุ 
อตัราส่วนก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) =   ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด / รายไดร้วม 
EBITDA Margin (%)   =   ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย / รายไดร้วม 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  =   สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 
อตัราหน้ีสินต่อสินทรัพย ์(เท่า)  =   หน้ีสินรวม / สินทรัพยร์วม 
อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) =   หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม 
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งานระหว่างก่อสร้างท่ียังไม่รับรู้รายได้ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีงานอยูใ่นระหว่างการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

บริษทั จ านวนโครงการ มูลค่างานคงเหลือ (ลา้นบาท) 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 11 1,220.09 
บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั 15 6,003.94 

รวม 26 7,224.03 
 

เหตุการณ์ส าคัญช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 – ปัจจุบัน 
โครงการงานใหม่ท่ีบริษทัฯไดรั้บตั้งแต่ตน้ปี จนถึง 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 324.77 ลา้นบาท 

เป็นโครงการใหม่ท่ีเกิดในไตรมาส 2  จ านวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 154.80 ลา้นบาท ไดแ้ก่ 
- BAPT2 Combined Cycle Cogeneration Plant จากบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จ ากดั มูลค่างาน 31.63 ลา้นบาท 

ระยะเวลาโครงการ 639 วนั 
- BAPT3 Combined Cycle Cogeneration Plant จากบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จ ากัด มูลค่างาน 123.17 ลา้น
บาท ระยะเวลาโครงการ 639 วนั 

 

 

   (นายภาสิต ล้ีสกุล) 
          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

         13 สิงหาคม 2564 


