
 
 

การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ผลการด าเนินงานงวด 3 เดือนและ 6 เดือน  

ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565 ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน และบริษัทย่อย 

 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 2  ปี 2565 
1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 895.11 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 212.69 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 19.20  เน่ืองจากโครงการก่อสร้างบางโครงการท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างตามแผนงานท่ีวาง
ไวไ้ด ้สาเหตุจากไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้พ้ืนท่ีเพ่ือด าเนินการก่อสร้างจากหน่วยงานเจา้ของพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  

โครงสร้างรายไดห้ลกัมาจากการใหบ้ริการก่อสร้างมาจากงานกลุ่มงานโยธาและงานท่อ โดยบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากงาน
โยธา จ านวน 662.91 ลา้นบาท และงานท่อ จ านวน 148.88 ลา้นบาท โครงการหลกัท่ีรับรู้รายได ้ไดแ้ก่ โครงการเปล่ียนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น โครงการรัชดาภิเษก-อโศก จ านวน 230.64 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างบูรณะโครงข่าย
เช่ือมโยงระหวา่งภาค บ.ไมเ้สียบ-พทัลุง จ านวน 89.84 ลา้นบาท และโครงการก่อสร้างสร้างสะพานขา้มแยก ณ ระนองจ านวน 
86.86 ลา้นบาท 

2. รายได้จากการให้บริการอ่ืน เท่ากบั 1.32  ลา้นบาท ลดลง 3.95 ลา้นบาทจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน รายไดจ้าก
การให้บริการอ่ืนมาจากการด าเนินงานของบริษัทย่อย ประกอบด้วย  รายได้จากให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหาร
แพลตฟอร์มของบริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ ากดั  ทั้งน้ีการลดลงของรายไดเ้น่ืองจากการลดสถานะจากบริษทัยอ่ย เป็นบริษทัร่วม
ของบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั ตั้งแต่ไตรมาส 3/2564 

3. ก าไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 50.69 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 36.93 
ลา้นบาท และใกลเ้คียงกบัไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 49.59 ลา้นบาท ทั้งน้ีเป็นไปตามการลดลงของรายไดจ้ากการให้บริการ
ก่อสร้าง 



 
 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากบั 62.12 ลา้นบาท จ านวนใกลเ้คียงกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน คือ 61.95 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีคิดเป็นอตัราร้อยละต่อรายไดร้วม คือ  6.81 และ 5.48 ตามล าดบั  

5. ต้นทุนทางการเงนิ เท่ากบั 10.31 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 1.52 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
17.33 เกิดจากบริษทัฯใชว้งเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน โดยน ามาใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีน เพ่ิม
สภาพคล่องใหก้บับริษทัฯ โดย ณ 30 มิถุนายน 2565 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น มียอดคงเหลือ 858.45 ลา้นบาท 

6. ก าไร/ขาดทุนส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ เท่ากบั -10.51 ลา้นบาท ขณะท่ีไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนและไตร
มาสก่อน มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิเท่ากบั 32.92 ลา้นบาท และ -33.00 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ีการขาดทุนเน่ืองจากรายได้
จากการใหบ้ริการก่อสร้างท่ีลดลง  

สรุปผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน ปี 2565 
คร่ึงปีแรกของปี 2565 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 1,728.98 ลา้นบาท ลดลงจากงวด

เดียวกนัของปีก่อน 530.49 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.48 เน่ืองจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างทั้ง 2 ไตร
มาส อยา่งไรก็ตาม ขาดทุนสุทธิลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 33.62  ลา้นบาท เกิดจากไตรมาสแรกของปี 2564 มีการบนัทึก
ประมาณการหน้ีสินค่าปรับผลงานและค่าปรับงานล่าชา้ 58.46 ลา้นบาท 

งวด 6 เดือนแรกของปี 2565 และ 2564 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 43.51 ลา้นบาท และ 
77.13 ลา้นบาท ตามล าดบั ขาดทุนสุทธิต่อหุน้ส าหรับงวด 6 เดือนของปี 2565 และปี 2564 เท่ากบั 0.0045 บาท และ 0.0080 บาท 
ตามล าดบั 

ฐานะการเงิน  

ฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 30 ม.ิย. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพิม่ / (ลด) % 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 3,572.09  3,243.64  328.45  10.13% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 816.99  851.69  (34.70) (4.07%) 
รวมสินทรัพย์ 4,389.08    4,095.33  293.75  7.17% 
หน้ีสินหมุนเวยีน 3,990.70  3,655.56  335.14  9.17% 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 74.76  71.97  2.79 3.87% 
รวมหนีสิ้น 4,065.46  3,727.53  337. 93  9.07% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 323.62  367.80  (44.18) (12.01%) 

 
สินทรัพย์รวม 4,389.08 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 293.75 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.17 เกิดจากสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมข้ึน 
328.45 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 34.70 ลา้นบาท ทั้งน้ีสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการเพ่ิมของ 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ จ านวน 286.70 ลา้นบาท  
หนีสิ้นรวม 4,065.46 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 337.93 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.07 เกิดจากหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 335.14 
ลา้นบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 2.79 ลา้นบาท ทั้งน้ีหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการเพ่ิมของ ตน้ทุนงาน
ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ จ านวน 301.69 ลา้นบาท  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 323.62 ลา้นบาท ลดลง 44.18 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.01 เกิดจากขาดทุนส าหรับงวด 6 เดือน ปี 
2565 จ านวน 43.70 ลา้นบาท และก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนจ านวน 0.48 ลา้นบาท 

 

 



 
 

 

สรุปอตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 

อตัราส่วนทางการเงนิ Q2/2565 Q1/2565 Q2/2564 1H/2565 1H/2564 
อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) (1.12%) (3.98%) (2.87%) (2.49%) (3.39%) 

 
อตัราส่วนทางการเงนิ 30 ม.ิย. 2565 31 ธ.ค. 2564 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.90 0.89 
อตัราหน้ีสินต่อสินทรัพย ์(เท่า) 0.93 0.91 
อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 11.36 9.33 

 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

บริษทั จ านวนโครงการ มูลค่างานคงเหลือ (ลา้นบาท) 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 13    755.80 
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 18 4,514.20 
กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร พทัยา 1    226.98 

รวม 32 5,497.98 
 

 

 

 

   (นายภาสิต ล้ีสกุล) 
          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

         10 สิงหาคม 2565 
 


