
1 
 

การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2561 

ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1

ปี 2561 ปี 2560 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 464.73 952.14 -487.41 -51.19

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -347.87 -856.15 -508.28 -59.37

รายไดจ้ากการให้บริการอ่ืน 0.21 0.21 N/A

ตน้ทุนการให้บริการอ่ืน -0.25 0.25 N/A

ก าไรขั้นตน้ 116.82 95.99 20.83 21.70

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 6.52 2.05 4.47 218.05

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -86.64 -126.85 -40.21 -31.70

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ

การร่วมคา้  คา่ใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

36.70 -28.81 65.51 227.39

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -12.44 -10.25 2.19 21.37

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -0.06 0.06 N/A

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -3.85 -3.68 0.17 4.62

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ -11.76 1.74 13.50 775.86

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 8.59 -41.00 49.59 120.95

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 0.45 0.56 -0.11 -19.64

ก าไรสุทธิ(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 9.04 -40.44 49.48 122.35

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) 0.0015 -0.0066

อตัราก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 25.13% 10.08%

อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 1.92% -4.24%

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.63 0.86

การเปลี่ยนแปลง

(ไตรมาส 1 ปี 2561 - ไตรมาส 1 ปี 2560)

 
 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1  ปี 2561 
1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 464.73 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 487.41 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 51.19  ในปี 2560 รายไดส่้วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาวยกมาจากปีก่อน แบ่งตามประเภทของรายได ้เป็นดงัน้ี 
- งานการใหบ้ริการก่อสร้างระบบท่อ ส่วนใหญ่มาจากโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” 

Recoating Section จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และโครงการจา้งเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จากการประปาส่วนภูมิภาค  

- งานการใหบ้ริการระบบวศิวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี        ส่วนใหญ่มาจาก
โครงการ RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam Turbine and Utilities System     จากบริษทั 
ไออาร์พีซี จากดั (มหาชน)  

- งานการใหบ้ริการก่อสร้างงานโยธา ส่วนใหญ่มาจากโครงการขยายถนนกลัปพฤกษ ์ของกรมทางหลวงชนบท  
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2. ก าไรขั้นต้น เท่ากบั 116.82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 20.83 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 25.13 เพ่ิมข้ึนจาก 
ไตรมาสแรกของปี 2560 อยูท่ี่เท่ากบัร้อยละ 10.08 เน่ืองจากมีการปรับประมาณการตน้ทุนของโครงการท่ีอยูช่่วงปลายโครงการ
ใหใ้กลเ้คียงกบัท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

3.    ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 86.64 ลา้นบาท และ 3.85 ลา้นบาท ตามล าดบั ค่าใชจ่้ายใน
การบริหารลดลง 40.21 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 31.70  เน่ืองจากในงวดเดียวกนัของปีก่อนบริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการปรับปรุงอตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพย ์ ส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอ้ยจ านวน 0.17 
ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะสั้น และดอกเบ้ียหุน้กูท่ี้บริษทัฯ กูย้มืมาเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในกิจการ โดย 
ณ ส้ินไตรมาสแรกปี 2561 มียอดหุน้กูค้งเหลือ 280 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นกูอ้าย ุ1 ปีท่ีออกในเดือนกรกฎาคม 2560 จ านวน 
100 ลา้นบาท และหุน้กูอ้าย ุ2 ปีท่ีออกในเดือนมีนาคม 2561 จ านวน 180 ลา้นบาท 

4.  ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากบั 12.44 ลา้นบาท เป็นการรับรู้ผลขาดทุนจากผลการด าเนินงาน
ของ APOT ดว้ยวธีิส่วนไดเ้สีย  

7.  ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 9.04 ลา้นบาท ขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนมีขาดทุนสุทธิ
เท่ากบั 40.44 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 1.92 และอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ -4.24 ตามลาดบั  
 

 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)* 10 5,229.84 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 8 2,272.17 

รวม 18 7,502.01 
* งานระหว่างก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้รายไดข้องบริษทัฯในท่ีน้ีไดร้วมงาน Early Works I และ Early Works II (มูลค่างานรวม 3,022.08 ลา้น

บาท มูลค่างานคงเหลือ ณ ไตรมาสแรกปี 2561 เท่ากบั 2,541.13 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนของโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project 
Package 2. Surface Processing and Facilities จาก APOT แต่ยงัไม่ไดร้วมงานท่ีเหลือของโครงการน้ีอีกประมาณ 30,476.34 ลา้นบาท เน่ืองจากยงั
ไม่ไดล้งนามในสญัญารับเหมาก่อสร้าง) 

 

เหตุการณ์ส าคัญช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 - ปัจจุบัน 
 ออกหุ้นกู้ 180 ล้านบาท 

ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 บริษทัฯ ไดเ้สนอขายและออกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่
มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 180 ลา้นบาท จ านวน 1,800,000 หน่วย มูลค่าท่ีตรา
ไวห้น่วยละ 1,000 บาท มูลค่าท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท หุน้กูมี้อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.80 ต่อปี การจ่ายช าระ
ดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

 บริษัท ทอีาร์ซี ยูทลิติี ้จ ากดั (บริษัทย่อย) เร่ิมให้บริการจ าหน่ายน า้ประปา 
ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2561 บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั ไดเ้ร่ิมใหบ้ริการจ าหน่ายน ้ าประปาแก่ใหแ้ก่อุตสาหกรรมและ

ชุมชนบริเวณต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอ ปลวกแดง จงัหวดัระยอง และรับรู้เป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืนในงบการเงินรวม ไตรมาส
แรกของปี 2561 จ านวน 0.21 ลา้นบาท  
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 การลงนามในสัญญากจิการร่วมค้า ทอีาร์ซี-ชิโนไฮโดร  

ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 บริษทัฯ ร่วมลงนามในสญัญากิจการร่วมคา้กบับริษทั ชิโนไฮโดร (ไทยแลนด)์ จ ากดั ใน
การจดัตั้งกิจการร่วมคา้ ทีอาร์ซี-ชิโนไฮโดร วตัถุประสงคเ์พ่ือรับงานรับเหมาก่อสร้างงานส่วนบนดิน Surface Processing Plant 
& Facilities โครงการเหมืองแร่โพแทช จากบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) โดยบริษทั ชิโนไฮโดร (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของ SINOHYDRO Corporation Limited บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่จากประเทศจีนท่ีมีความ
เช่ียวชาญงานต่าง ๆ อยา่งครบวงจรในกวา่ 100 ประเทศทัว่โลก ครอบคลุมถึงธุรกิจพลงังาน ระบบน ้ า งานวศิวกรรมโยธา และ
อาคาร   ทั้งน้ีการจดัตั้งกิจการร่วมคา้จะด าเนินการเม่ือ APOT สามารถไดข้อ้สรุปสินเช่ือโครงการ หรือ Financial Close 

 งานทีไ่ด้รับในไตรมาสแรกปี 2561  
บริษัทฯ 
1. งานผูรั้บเหมาช่วงโครงการ The 5th Transmission Pipeline Project Phase 1 ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

โดยรับงานจาก Sinopec International Petroleum Service Corporation ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกัของ
โครงการ ลกัษณะงานคือ Engineering, Procurement, Construction, Commissioning และ Start-up สถานี 
Block Valve & Facility 14 แห่ง มูลค่างาน 755.23 ลา้นบาท ระยะเวลา 33 เดือน 

2. โครงการ BCM Naphtha and Pygas Pipeline จากบริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั มูลค่างาน 154.50 ลา้นบาท 
ระยะเวลา 9 เดือน 

บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั (บริษัทย่อย) 
โครงการทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ าเภอตะกัว่ป่า – อ าเภอทา้ยเหมือง ระหวา่ง กม.803+000.00 – กม.813+300.00 

จากส านกัก่อสร้างทางท่ี 1 กรมทางหลวง มูลค่างาน 347.38 ลา้นบาท ระยะเวลา 600 วนั 

การจ่ายเงิน/หุ้นปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560  
ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการด าเนินงานปี 2560 ใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมี

รายช่ือในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 ดงัน้ี  
1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 293,484,664 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท

ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอตัรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.00625 บาท  

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.002 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 11.74 ลา้นบาท  
  

 
 

 
      (นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
        14 พฤษภาคม 2561 
 
 


