
1 
 

การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ผลการด าเนินงานปี 2564 

ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

สรุปผลประกอบการ TRC และบริษทัย่อย ส าหรับไตรมาส 4 และปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 2563 

ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 ปี 2564 ปี 2563 การเปล่ียนแปลง 
(หน่วย : ลา้นบาท) ปี 2564 ปี 2563  ปรับปรุงใหม ่ จ านวน % 
รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 615.09  1,087.24  3,819.47  3,344.07  475.40  14.22% 
ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง 547.38  998.85  3,625.75  3,517.45  108.31  3.08% 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 67.71  88.39  193.72  (173.37) 367.09  (211.73%) 
รายไดจ้ากการให้บริการอ่ืน 1.32  5.50  17.48  20.55  (3.06) (14.91%) 
ตน้ทุนการให้บริการอ่ืน 0.71  3.81  10.24  13.77  (3.53) (25.62%) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการอ่ืน 0.61  1.69  7.24  6.78  0.46  6.82% 
รายไดจ้ากการขาย 7.66  7.51  8.40  7.51  0.88  11.77% 
ตน้ทุนขาย 7.56  6.37  8.16  6.37  1.79  28.10% 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการขาย 0.10  1.14  0.23  1.14  (0.91) (79.59%) 

รายไดด้อกเบ้ียและรายไดอ่ื้น 12.20  12.76  42.91  50.11  (7.20) (14.36%) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 71.62  75.76  260.21  312.90  (52.69) (16.84%) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ   0.00     0.00   

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 8.99  28.21  (16.11) (428.25) 412.14  (96.24%) 
ตน้ทุนทางการเงิน (9.30) (5.95) (35.06) (23.48) (11.58) 49.30% 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 3.48  (0.51) 2.56  (2.85) 5.42  (189.75%) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3.17  21.75  (48.61) (454.58) 405.98  (89.31%) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (1.51) (12.92) (10.69) 13.51  (24.20) (179.15%) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 1.67  8.83  (59.30) (441.07) 381.77  (268.45%) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผู ้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย 

(0.54) (0.46) (1.91) (2.94) 1.03  (35.02%) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 2.20  9.29  (57.39) (438.13) 380.74  (233.44%) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)   (0.0060) (0.0457)   

อตัราก าไรขั้นตน้จากการให้บริการก่อสร้าง 11.01% 8.13% 5.07% (5.18%)   
อตัราก าไรขั้นตน้จากการให้บริการอ่ืน 45.97% 30.70% 41.43% 33.00%   
อตัราก าไรขั้นตน้จากการขาย 1.27% 15.16% 2.77% 15.16%   
อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.35% 0.83% (1.53%) (12.89%)   

สรุปผลการด าเนินงานปี 2564 
1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 3,819.47 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหนา้ 475.40 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

อตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.22 ทั้งน้ี ในระหวา่งปี บริษทัฯ ไดป้รับปรุงงบการเงินงวดก่อน เพื่อใหก้ารบนัทึกบญัชีรับรู้รายได้
จากสัญญาก่อสร้างสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ ส่งผลท าให ้
รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างของบริษทัฯ ในปี 2563 หลงัจากปรับปรุงแลว้เพ่ิมข้ึน 226.20 ลา้นบาท ในขณะท่ีรายไดจ้าก
การให้บริการก่อสร้างของปี 2564 ได้บันทึกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวแลว้ โดยรายได้จากการ
ใหบ้ริการก่อสร้างเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากโครงการก่อสร้างในมือของบริษทัฯ มีความคืบหนา้ของการด าเนินการก่อสร้างจนแลว้เสร็จ
และใกลจ้ะแลว้เสร็จหลายโครงการ โดยในปี 2564 บริษทัฯ รับรู้รายได้ส่วนใหญ่จากการรับเหมาก่อสร้างงานโยธา จ านวน 
2,204.95 ลา้นบาท และ การรับเหมาก่อสร้างงานระบบท่อ จ านวน 1,569.58 ลา้นบาท โดยเป็นการรับรู้รายไดจ้ากโครงการ
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ก่อสร้างหลกั เช่น โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน ้ าดิบอ่างเก็บน ้ าคลองหลวง-ชลบุรี ของบมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ า
ภาคตะวันออก โครงการ Civil and Structural Work Package for CFP Concurrent Work และโครงการ HDPE Pipeline 
Package for New Bang Phra Raw Water Line ของบมจ.ไทยออยล์ โครงการก่อสร้างคลังสินค้าอัจฉริยะ ของ บมจ.ปตท. 
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3304 ของกรมทางหลวง โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้ าหลกั ชุมชนทุ่งสง ของกรม
โยธาธิการและผงัเมือง 

2. รายได้จากการให้บริการอ่ืน เท่ากบั 17.48 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ 3.06 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลง
ร้อยละ 14.91 โดยเป็นรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าประปาให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน บริเวณต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง ของบริษทั ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ี จ ากดั (บริษทัย่อย) และรายไดจ้ากการให้บริการวิเคราะห์ขอ้มูลและบริหาร
แพลตฟอร์มของบริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จ ากดั (บริษทัยอ่ย) สาเหตุท่ีรายไดจ้ากการให้บริการอ่ืนลดลง เป็นผลมาจากการมีผู ้
ถือหุน้รายใหม่เขา้มาร่วมลงทุนในบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต จึงท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้
ในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ลดลง และเปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม 

3. ก าไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 193.72 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 5.07 เพ่ิมข้ึนจากผล
การด าเนินงานปีก่อนหนา้ท่ีมีผลขาดทุนขั้นตน้จากการด าเนินงานหลงัปรับปรุงแลว้ 173.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 211.73 เน่ืองจากในปีก่อนหนา้บริษทัฯ ไดมี้การปรับประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างของโครงการก่อสร้างบาง
โครงการเพ่ิมข้ึน และไดรั้บรู้ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนทั้งจ านวนไวแ้ลว้ การรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนของโครงการก่อสร้างใน
ปีน้ีจึงเป็นไปตามการด าเนินงานปกติของบริษทัฯ  

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงนิ เท่ากบั 260.21 ลา้นบาท และ 35.06 ลา้นบาท ตามล าดบั ค่าใชจ่้ายใน
การบริหารลดลงจากปีก่อนหนา้ 52.69 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 16.84 เน่ืองจากบริษทัฯ มีการปรับนโยบาย
การบนัทึกเงินเดือนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานท่ีปฏิบติังานในแต่ละโครงการก่อสร้าง เขา้เป็นตน้ทุนของโครงการ
ก่อสร้างนั้นๆ ในส่วนของตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหนา้ 11.58 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 49.30 
เน่ืองจากบริษทัใชเ้งินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเงินหมุนเวยีน ณ 31 ธ.ค. 64 บริษทัมีเงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน จ านวน 796.62 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 87.16 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.28 ท าให้บริษทัฯ ตอ้งใชเ้งินกูจ้ากสถาบันการเงินเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานเป็นระยะ
เวลานานข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้  

5. ขาดทุนส าหรับปี เท่ากบั 59.30 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 1.53 ขณะท่ีปีก่อนหน้ามีขาดทุนสุทธิ
เท่ากบั 444.17 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 12.89 บริษทัฯ ยงัคงมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ แมว้า่จะเร่ิม
กลบัมามีก าไรขั้นตน้จากการให้บริการก่อสร้างแลว้ก็ตาม เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการบนัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนจากค่าปรับผลงานและค่าปรับล่าชา้ของโครงการก่อสร้างโครงการหน่ึงทั้งจ านวนในไตรมาสท่ี 1 

 
ฐานะการเงิน (หน่วย : ลา้นบาท) 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 เพิ่ม / (ลด) % 
    ปรับปรุงใหม่     

สินทรัพยห์มุนเวียน 3,243.64 2,790.52 453.12 16.24% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 851.69 862.95 (11.25) (1.30%) 
รวมสินทรัพย ์ 4,095.33 3,653.46 441.87 12.09% 

หน้ีสินหมุนเวียน 3,655.56 3,128.65 526.91 16.84% 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 71.97 117.78 (45.81) (38.89%) 
รวมหน้ีสิน 3,727.53 3,246.43 481.10 14.82% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 367.80 407.03 (39.23) (9.64%) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                       0.89                        0.89    
อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)                     10.13                        7.98    
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6. ฐานะการเงนิ  
 สินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมจ านวน 4,095.33 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 
441.87 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.09 โดยสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญั คือ ลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืน และ สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา เพ่ิมข้ึน 125.31 ลา้นบาท และ 585.82 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
44.23 และ 34.47 ตามล าดบั ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัไดรั้บงานโครงการใหม่และมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนในปีปัจจุบนั ในขณะเดียวกนั มี
สินทรัพยท่ี์ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัคือ เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง ลดลง 117.52 ลา้นบาท หรือ คิดเป็น
อตัราการลดลงร้อยละ  23.58 เน่ืองจากการลดลงเม่ือส่งมอบงานตามสัญญา  นอกจากน้ี ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย ลดลง 
104.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 60.09 เน่ืองจากการไดรั้บคืนเงินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหัก ณ ท่ีจ่ายจาก
กรมสรรพากร  
 หน้ีสิน บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม รวมจ านวน 3,727.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหนา้ 481.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.82 ส าหรับหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั คือ ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ เพ่ิมข้ึน 385.34 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 84.80 เน่ืองจากเป็นตน้ทุนท่ีใชโ้ครงการก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึนและอยูร่ะหวา่งการรอ
เรียกช าระ และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึนดงัไดอ้ธิบายแลว้ในส่วนของค่าใชจ่้ายในการ
บริหารและตน้ทุนทางการเงินโดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 0.89 เท่า ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีเท่ากนักบัปีก่อน 
 ส่วนของผูถื้อหุน้  บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น จ านวน 367.80 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ 39.23 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 9.64 เป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ ส่งผลท าให้อตัราหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนเป็น 10.13 เท่า จากท่ีปีก่อนหนา้มีอตัราเท่ากบั 7.98 เท่า 

 
งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

บริษทั จ านวนโครงการ มูลค่างานท่ีเหลือ (ลา้นบาท) 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 12 1,045.99 
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 15 5,478.32 
กิจการร่วมคา้สหไฮโดร พทัยา 1 320.22 
รวม 28 6,844.53 

 
เหตุการณ์ส าคัญในปี 2564 – ปัจจุบัน 

• บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั (บริษทัยอ่ย) มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้ เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้รายใหม่เขา้มาร่วม
ลงทุนซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั แพลนเน็ท ยทิูลิต้ี จ ากดั โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49.99 เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจใน
อนาคต ส่งผลท าใหส้ถานะของบริษทัเปล่ียนจากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม 

• โครงการใหม่ท่ีไดรั้บในปี 2564 จ านวน 8 โครงการ มูลค่ารวม 1,472.70 ลา้นบาท 
บริษัทฯ:  6 โครงการ รวม 654.99 ล้านบาท โครงการส าคญั ไดแ้ก่ 
- โครงการระบบบ าบดัน ้ าเสีย High Total Dissolved Solids จากบริษทั ปตท. จ ากด (มหาชน) มูลค่างาน 169.97 

ลา้นบาท ระยะเวลา 510 วนั 

- BAPT2 Combined Cycle Cogeneration Plant และ BAPT3 Combined Cycle Cogeneration Plant จากบริษัท 

บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จ ากดั และบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จ ากดั มูลค่างาน 31.63 ลา้นบาท 

และ มูลค่างาน 123.17ลา้น บาท ระยะเวลาโครงการ 639 วนั  
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- โครงการก่อสร้างงานเช่ือมประกอบและติดตั้งถงัน ้ ามนั คลงัเพชรบุรี จากบริษทั แพนเอเชีย สตอเรจแอนด์

เทอร์มินลั จ ากดั มูลค่างาน 186.29 ลา้นบาท ระยะเวลาโครงการ 1 ปี  

- โครงการก่อสร้างงานเช่ือมประกอบและติดตั้งถงัเก็บน ้ ามนั คลงับางประกงจากบริษทั แพนสตอเรจแอนด์

เซอร์วสิ จ ากด ัมูลค่างาน 116.43 ลา้นบาท ระยะเวลาโครงการ 1 ปี  

บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั: 2 โครงการ รวม 817.71 ล้านบาท โครงการส าคญั ไดแ้ก่ 
- โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ต าหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 ณ อ าเภอคุระบุรี และอ าเภอ

ตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา จากกรมทางหลวง มูลค่างาน 653.23 ลา้นบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 840 วนั 
- โครงการพฒันาพ้ืนท่ีเฉพาะเพ่ือการท่องเท่ียว อ าเภอปราณบุรีและอ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

จากกรมโยธาธิการและผงัเมือง  มูลค่างาน 164.48 ลา้นบาท ระยะเวลาก่อนสร้าง 840 วนั 
 
 

           
     (นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
        22 กมุภาพนัธ ์2565 


