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การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ ผลการดําเนินงานงวด 3 เดือนและ 9 เดือน 

ส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2564 ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 QoQ YoY 9 เดือน 9 เดือน YoY 

(หน่วย : ลา้นบาท) ปี 2564 ปี 2564 ปี 2563 จาํนวน จาํนวน ปี 2564 ปี 2563 จาํนวน 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 800.29 1,219.07 592.79 (418.78) 207.50 3,204.38 2,256.83 947.55 

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 718.50 1,121.99 952.28 (403.49) (233.78) 3,078.37 2,518.59 559.78 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 81.79 97.08 (359.49) (15.29) 441.28 126.01 (261.76) 387.77 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน 4.33 5.27 6.31 (0.94) (1.98) 16.17 15.05 1.12 

ตน้ทุนการใหบ้ริการอ่ืน 2.43 3.90 4.56 (1.47) (2.13) 9.53 9.96 (0.43) 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการให้บริการอ่ืน 1.90 1.37 1.75 0.53 0.15 6.64 5.09 1.55 

รายไดจ้ากการขาย 0.13 0.37 - (0.24) 0.13 0.73 - 0.73 

ตน้ทุนการขาย 0.20 0.27 - (0.07) 0.20 0.60 - 0.60 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการขาย (0.07) 0.10 - (0.17) (0.07) 0.13 - 0.13 

รายไดด้อกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 4.92 17.63 15.63 (12.17) (10.71) 30.71 37.35 (6.64) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 64.80 61.95 65.55 2.85 (0.75) 188.59 237.14 (48.55) 

ตน้ทุนทางการเงิน 9.52 8.79 7.47 0.73 2.05 25.77 17.53 8.24 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (0.36) 0.76 0.62 (1.12) (0.98) (0.91) (2.34) 1.43 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ (4.60) (6.48) 32.00 (1.88) (36.60) (9.19) 26.44 (35.63) 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 0.49 0.46 1.54 0.03 (1.05) 1.40 2.49 (1.09) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 9.75 40.18 (380.97) (30.43) 390.72 (59.57) (447.40) 387.83 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) 0.0010 0.0042 (0.0397)   (0.0062) (0.0467)  

 

สรุปผลการดําเนินงานไตรมาส 3  ปี 2564 

1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 800.29 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 207.50 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 35.00 เน่ืองจากงวดปัจจุบนั บริษทัฯมีโครงการในมือจาํนวนมาก โครงสร้างรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง

มาจากงานกลุ่มงานโยธาและงานท่อตามลาํดบัเช่นเดียวกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนและไตรมาสก่อน ในไตรมาส 3 ปีน้ี 

บริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากงานโยธา จาํนวน 463.68 ลา้นบาท และงานท่อ จาํนวน 320.21 ลา้นบาท โครงการหลกัท่ีรับรู้รายได้

ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้ าถนนเลียบทางรถไฟฝ่ังตะวนัออก ระยะท่ี 1 เมืองพทัยา จาํนวน 123.50 ลา้นบาท 

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหวา่งภาค  ทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.ไมเ้สียบ-พทัลุง จาํนวน 93.50 ลา้นบาท 

และโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้ าดิบ อ่างเก็บนํ้ าคลองหลวง-ชลบุรี จาํนวน 75.52 ลา้นบาท ขณะท่ีการเปล่ียนแปลงของ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างไตรมาส 3 เทียบกบัไตรมาสก่อน ลดลงจาํนวน 418.78 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 34.35 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอก 3 ทวีความรุนแรงมากข้ึน ภาครัฐมีการบงัคบัใชม้าตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดเขม้งวดเพ่ิมข้ึนเป็นลาํดบั จึงทาํใหโ้ครงการก่อสร้างบางแห่งของบริษทัฯ ตอ้งหยดุก่อสร้างชัว่คราว 

2. กําไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 81.79 ลา้นบาท ขณะท่ีไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนมีผลขาดทุนขั้นตน้

จากการให้บริการก่อสร้าง 359.49 บาท จากการรับรู้ตน้ทุนก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัสําคญัของโครงการก่อสร้างคลงัสินคา้

อจัฉริยะ ดงันั้นเม่ือเทียบกาํไรขั้นตน้ของการให้บริการก่อสร้างของไตรมาสน้ีกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เปล่ียนแปลง

เพ่ิมข้ึน 441.28 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 122.75 
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3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากบั 64.80 ลา้นบาท เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเปล่ียนแปลงลดลงเพียงเลก็นอ้ย

ค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนพนกังานและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน 

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ เท่ากบั 9.52 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 2.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

27.44 เกิดจากบริษทัฯใชว้งเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน โดยนาํมาใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน  

ณ 30 กนัยายน 2564 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น มียอดคงเหลือ 781.96 ลา้นบาท 

5. กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 9.75 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.0010 บาท ขณะท่ี

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนมีผลการดาํเนินงานขาดสุทธิเท่ากบั 380.97 ลา้นบาท และขาดทุนสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.0397 บาท โดย

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นไปตามเหตุผลขอ้ 2 

สรุปผลการดําเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2564 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง จาํนวน 3,204.38 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

947.55 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.99 เน่ืองจากบริษทัฯมีโครงการในมือจาํนวนมาก ทาํให้ส่งมอบงานไดม้ากกว่างวด

เดียวกนัของปีก่อน กาํไรของธุรกิจการใหบ้ริการก่อสร้างเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 387.77 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการ

บริหารลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 48.55 ลา้นบาท 

งวด 9 เดือนของปี 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 59.57 ลา้นบาท และ 

447.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั ขาดทุนสุทธิต่อหุ้นสําหรับงวด 9 เดือนของปี 2564 และปี 2563 เท่ากบั 0.0062 บาท และ 0.0467 

บาท ตามลาํดบั 

ฐานะการเงิน  

ฐานะการเงิน (หน่วย : ลา้นบาท) 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 เพ่ิม / (ลด) % 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 3,349.00  2,809.07  539.93  19.22% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 819.60  870.17  (50.57) (5.81%) 

รวมสินทรัพย ์ 4,168.60  3,679.24  489.36  13.30% 

หน้ีสินหมุนเวยีน 3,726.75  3,164.76  561.99  17.76% 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 89.93  117.78  (27.85) (23.65%) 

รวมหน้ีสิน 3,816.68  3,282.54  534.14  16.27% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 351.92  396.70  (44.78) (11.29%) 

 

สินทรัพย์รวม 4,168.60 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 489.36 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.30 เกิดจากสินทรัพยห์มุนเวียน

เพ่ิมข้ึน 539.93 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 50.57 ลา้นบาท  

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของสินทรัพยห์มุนเวยีน ไดแ้ก่  

1 รายได้ท่ียงัไม่เรียกชาํระเพ่ิมข้ึน 671.18 ลา้นบาท เกิดจากมีโครงการก่อสร้างเพ่ิมข้ึนและสามารถดาํเนินการ

ก่อสร้างได้อย่างต่อเน่ือง รายได้การให้บริการก่อสร้างจึงเพ่ิมข้ึน รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกชาํระเป็นรายได้ตาม

อตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จในส่วนท่ียงัไม่สามารถออกใบแจง้หน้ีได ้เน่ืองจากยงัไม่เขา้เง่ือนไขตามขอ้กาํหนดท่ี

ระบุไวใ้นสญัญา 

2 เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงลดลง 107.01 ลา้นบาท เน่ืองจากผูรั้บเหมาช่วงทยอยส่งมอบงานใหแ้ก่บริษทั 
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3 งานระหวา่งก่อสร้างลดลง 162.02 ลา้นบาท เน่ืองจากงานระหวา่งก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ ท่ียกยอดมาจากปี

ก่อนได้ทยอยรับรู้เป็นตน้ทุนงานของโครงการและบริษทัฯ ได้ดาํเนินมาตรการควบคุมตน้ทุนการก่อสร้างให้

เหมาะสมกบังาน 

หนี้สินรวม 3,816.68 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 534.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.27 เกิดจากหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 

561.99 ลา้นบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวยีนลดลง 27.85 ลา้นบาท 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของหน้ีสิน ไดแ้ก่ 

1. เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 190.98 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ มีโครงการก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 

ประกอบกบัโครงการก่อสร้างบางแห่งหยุดดาํเนินการชัว่คราวตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส 

COVID-19 ระลอก 3 ของภาครัฐ 

2. ตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ เพ่ิมข้ึน 375.22 ลา้นบาท เน่ืองจากเจา้หน้ีท่ีให้บริการงานก่อสร้างแลว้แต่ยงัไม่เขา้

เง่ือนไขในการออกใบแจง้หน้ีตามสญัญา 

3. เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้างลดลง 70.28 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯส่งมอบโครงการก่อสร้างตาม

งวดงานใหแ้ก่ลูกคา้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 351.92 ลา้นบาท ลดลง 44.78 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.29 เกิดจากขาดทุนสาํหรับงวด 9 เดือน 

ปี 2564 จาํนวน 60.97 ลา้นบาท และกาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืน จาํนวน 18.27 ลา้นบาท  

สรุปอตัราส่วนทางการเงินทีสํ่าคัญ 

อตัราส่วนทางการเงนิ Q3/2564 Q2/2564 Q3/2563 9M/2564 9M/2563 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) 1.14% 3.20% -62.22% -1.87% -19.48% 

EBITDA Margin (%) 4.97% 5.92% -62.93% 0.88% -16.60% 

 

อตัราส่วนทางการเงนิ 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.90 0.89 

อตัราหน้ีสินต่อสินทรัพย ์(เท่า) 0.92 0.89 

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 10.85 8.27 

หมายเหตุ 

อตัราส่วนกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) =   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด / รายไดร้วม 

EBITDA Margin (%)  =   กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย / รายไดร้วม 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  =   สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 

อตัราหน้ีสินต่อสินทรัพย ์(เท่า)  =   หน้ีสินรวม / สินทรัพยร์วม 

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) =   หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
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งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

บริษทั จาํนวนโครงการ มูลค่างานคงเหลือ (ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 14 1,303.96 

บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั 14 6,205.97 

รวม 28 7,509.93 

 

โครงการงานใหม่ 

โครงการงานใหม่ท่ีบริษทัฯไดรั้บตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 จนถึง 30 กนัยายน 2564 จาํนวน 8 โครงการ มูลค่ารวม 1,308.43 

ลา้นบาท เป็นโครงการใหม่ท่ีไดรั้บในไตรมาส 3  จาํนวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 983.66 ลา้นบาท โครงการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

บริษทัฯ  

- โครงการก่อสร้างงานเช่ือมประกอบและติดตั้งถงันํ้ ามนั คลงัเพชรบุรี จากบริษทั แพนเอเชีย สตอเรจแอนดเ์ทอร์มินลั จาํกดั

มูลค่างาน 186.29 ลา้นบาท ระยะเวลาโครงการ 365 วนั 

- โครงการก่อสร้างงานเช่ือมประกอบและติดตั้งถงัเก็บนํ้ ามนั คลงับางประกง จากบริษทั แพนสตอเรจแอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั 

มูลค่างาน 116.43 ลา้นบาท ระยะเวลาโครงการ 365 วนั 

บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั 

- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ตาํหนงั - แยกโคกเคียน ตอน 1 จากกรมทางหลวง  

มูลค่างาน 653.23 ลา้นบาท ระยะเวลาโครงการ 840 วนั 

 

 

   (นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

         12 พฤศจิกายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


