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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ผลการด าเนินงานงวด 3 เดือน 

ส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565 ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

 
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 การเปล่ียนแปลง 

(หน่วย : ลา้นบาท) ปี 2565 
ปี 2564 

(ปรับปรุงใหม่) 
เพิ่ม / (ลด) % 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 833.87  1,151.67  (317.80) (27.60%) 
ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 784.28  1,204.79  (420.51) (34.90%) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 49.59  (53.12) 102.71  193.36% 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน 1.32  6.57  (5.25) (79.93%) 
ตน้ทุนการใหบ้ริการอ่ืน 0.94  3.20  (2.26) (70.68%) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการอ่ืน 0.38  3.36  (2.98) (88.75%) 

รายไดจ้ากการขาย 1.60  0.23  1.37  581.03% 

ตน้ทุนขาย 1.22  0.13  1.09  831.88% 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการขาย 0.38  0.10  0.27  264.03% 

รายไดด้อกเบ้ียและรายไดอ่ื้น 3.92  8.16  (4.24) (51.98%) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 71.31  61.84  9.47  15.31% 

ตน้ทุนทางการเงิน 9.80  7.45  2.35  31.46% 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (4.90) (1.31) 3.59 274.11% 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (1.71) 1.60  (3.31) (206.55%) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 0.44  0.44  (0.00) (0.02%) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (33.00) (110.05) (77.05)  (70.01%) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.0034) (0.0114) 0.0080    

  

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565 
1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 833.87 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเวลาเดียวกนัของปีก่อน 317.80 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 27.60 เน่ืองจากมีโครงการก่อสร้างบางโครงการท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างตาม
แผนงานท่ีวางไวไ้ด ้เน่ืองจากไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้พ้ืนท่ีเพ่ือด าเนินการก่อสร้างจากหน่วยงานเจา้ของพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน ้ าดิบอ่างเก็บน ้ าคลองหลวง-ชลบุรี (งานวางท่อส่งน ้ าและก่อสร้างสถานีสูบน ้ า) โครงการเปล่ียน
ระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น โครงการรัชดาภิเษก-อโศก  

โครงสร้างรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างมาจากงานกลุ่มงานโยธาและงานท่อเช่นเดียวกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
โดยบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากงานโยธา จ านวน 547.44 ลา้นบาท และงานท่อ จ านวน 143.70 ลา้นบาท โครงการหลกัท่ีรับรู้รายได ้
ไดแ้ก่ โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น โครงการรัชดาภิเษก-อโศก จ านวน 235.83 ลา้นบาท โครงการ
จา้งก่อสร้างงานเช่ือมประกอบและติดตั้งถงัเก็บน ้ ามนั จงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 128.72 ลา้นบาท และ
โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้ าถนนเลียบทางรถไฟฝ่ังตะวนัออก ระยะท่ี 1 เมืองพทัยา จ านวน 52.74 ลา้นบาท 

2. ก าไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 49.59 ลา้นบาท ขณะท่ีไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนมีผลขาดทุนขั้นตน้
จากการใหบ้ริการก่อสร้าง 53.12 ลา้นบาท ก าไรขั้นตน้ของการใหบ้ริการก่อสร้างของไตรมาสน้ีเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของ
ปีก่อน 102.71 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 193.36 
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3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากบั 71.31 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 9.47 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.31  ค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมอยา่งมีนยัส าคญัคือค่าท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจและกฎหมาย เพ่ิมข้ึน 7.96 ลา้นบาท 

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ เท่ากบั 9.80 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 2.35 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
การเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.46 เน่ืองจากมีการใชว้งเงินเบิกเงินเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน เพื่อใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มียอดคงคา้งเงินเบิกเงินเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
รวม 805.13 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 8.51 ลา้นบาทจากส้ินปี 2564  

5. ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 33.00 ลา้นบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.0034 บาท 
ขณะท่ีไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน มีผลการด าเนินงานขาดสุทธิเท่ากบั 110.05 ลา้นบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.0114 
บาท 

ฐานะการเงิน  

ฐานะการเงิน (หน่วย : ลา้นบาท) 31 มี.ค. 65 31 ธ.ค. 64 เพิ่ม / (ลด) % 

สินทรัพยห์มุนเวียน 3,404.81 3,243.64 161.17 4.97% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 830.29 851.69 (21.41) (2.51%) 
รวมสินทรัพย ์ 4,235.09 4,095.33 139.76 3.41% 

หน้ีสินหมุนเวียน 3,826.24 3,655.56 170.68 4.67% 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 72.67 71.97 0.70 0.97% 
รวมหน้ีสิน 3,898.91 3,727.53 171.38 4.60% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 336.18 367.80 (31.62) (8.60%) 

 
สินทรัพย์รวม เท่ากบั 4,235.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2564 จ านวน 139.76 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 3.41 เป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยห์มุนเวยีน 161.17 ลา้นบาท และการลดลงของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
21.41 ลา้นบาท  
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของสินทรัพย ์ไดแ้ก่ 
1. สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา เพ่ิมข้ึน 239.53 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างตาม

อตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ แต่ยงัไม่สามารถออกใบแจง้หน้ีใหแ้ก่ลูกคา้ได ้เน่ืองจากยงัไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ระบุไวใ้นสญัญาจา้งก่อสร้าง 

2. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ลดลง 55.33 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.54 เน่ืองจากการลดลงของรายได้
ดงักล่าวแลว้  

3. เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้างลดลง 31.61 ลา้นบาท เป็นผลจากการท่ีผูรั้บเหมาช่วงมีการ
ทยอยส่งมอบงานใหแ้ก่บริษทัฯ 

หนีสิ้นรวม เท่ากบั 3,898.91 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2564 จ านวน 171.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 4.60 เป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินหมุนเวียน 170.68 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
0.70 ลา้นบาท  
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของหน้ีสิน ไดแ้ก่ 
1. ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ เพ่ิมข้ึน 201.68 ลา้นบาท เน่ืองจากเจา้หน้ีท่ีให้บริการงานก่อสร้างแลว้แต่ยงัไม่

เขา้เง่ือนไขในการออกใบแจง้หน้ีตามสญัญา 
2. เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 44.24 ลา้นบาท เน่ืองจากโครงการก่อสร้างบางแห่งมีการหยุด

ด าเนินการชัว่คราว 
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3. หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาลดลง 89.40 ลา้นบาท เน่ืองจากการส่งมอบงานท าให้ลดเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ตาม
สญัญาก่อสร้าง และรายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากบั 336.18 ลา้นบาท ลดลง 31.62 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 8.60 เป็นผลมาจาก
ผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิส าหรับงวด 3 เดือนของปี 2565  

สรุปอตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 
 

อตัราส่วนทางการเงนิ ไตรมาส 1/2565 ไตรมาส 1/2564 31 ม.ีค. 65 31 ธ.ค. 64 

อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) (3.93%) (9.43%)   

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)     0.89 0.89 

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)     11.60 10.13 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

บริษทั จ านวนโครงการ มูลค่างานคงเหลือ (ลา้นบาท) 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 13 989.75 
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 16 5,140.95 
กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร พทัยา 1 267.48 

รวม 30 6,398.18 

 
โครงการงานใหม่ 

โครงการงานใหม่ท่ีบริษทัฯไดรั้บตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 จนถึง 31 มีนาคม 2565 จ านวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 333.69 
ลา้นบาท ไดแ้ก่ 

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  
- โครงการวางระบบจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ ไปยงักลุ่มลูกคา้เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดันครราชสีมา จาก
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 82.54 ลา้นบาท ระยะเวลาโครงการ 450 วนั 
- โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซ ส าหรับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ จากบริษทั เอก็โก โคเจนเนอเรชัน่จ ากดั มูลค่า
งาน 142.00 ลา้นบาท ระยะเวลาโครงการ 540 วนั 

บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั 
- โครงการพฒันาพ้ืนท่ีชุมชนเมืองพิษณุโลก ระยะท่ี 2 จากกรมโยธาธิการและผงัเมือง มูลค่างาน 91.59 ลา้นบาท 
ระยะเวลาโครงการ 780 วนั 
- โครงการก่อสร้างถงัเก็บน ้ าใสขนาด 5,000 ลบ.ม.  จากบริษทั บางแสนมหานคร จ ากดั มูลค่างาน 17.56 ลา้นบาท 
ระยะเวลาโครงการ 213 วนั 
 

   (นายภาสิต ล้ีสกลุ) 
          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

         13 พฤษภาคม 2565 
 


