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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน ปี 2561 
ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

 

สรุปผลประกอบการไตรมาส 3  ปี 2561
(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2560 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 477.30 644.14 452.11 192.03 42.47

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -431.88 -509.47 -370.17 139.30 37.63

ก าไรขั้นตน้จากการให้บริการก่อสร้าง 45.42 134.67 81.94 52.73 64.35

รายไดจ้ากการขาย 1.88 1.71 1.71 N/A

ตน้ทุนขาย -1.97 -2.05 2.05 N/A

ขาดทุนขั้นตน้จากการขาย -0.09 -0.34 0.34 N/A

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -80.29 -80.53 -83.18 -2.65 -3.19

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน -34.96 53.80 -1.24 55.04 4,438.71

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 3.04 24.71 48.75 -24.04 -49.31

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -12.53 -11.67 -9.40 2.27 24.15

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 0.18 0.54 0.54 N/A

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -4.58 -5.82 -4.16 1.66 39.90

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ -48.85 61.56 33.95 27.61 81.33

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2.86 -18.91 -12.54 6.37 50.80

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 0.45 0.48 0.35 0.13 37.14

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ -45.54 43.13 21.76 21.37 98.21

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) -0.007 0.007 0.004

อตัราก าไรขั้นตน้จากการให้บริการก่อสร้าง 9.52% 20.91% 18.12%

อตัราก าไรขั้นตน้จากการขาย -4.79% -19.88% N/A

อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ -9.44% 6.43% 4.34%

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.72 0.68 0.74

(ไตรมาส 3/61 - ไตรมาส 3/60)

การเปลี่ยนแปลง
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สรุปผลประกอบการงวด 9 เดือน ปี 2561 
(หน่วย : ล้านบาท)

งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน

ปี 2561 ปี 2560 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 1,586.16 1,840.18 -254.02 -13.80

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -1,289.23 -1,493.98 -204.75 -13.71

ก าไรขั้นตน้จากการให้บริการก่อสร้าง 296.93 346.20 -49.27 -14.23

รายไดจ้ากการขาย 3.81 3.81 N/A

ตน้ทุนขาย -4.28 4.28 N/A

ขาดทุนขั้นตน้จากการขาย -0.47 0.47 N/A

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -247.46 -275.42 -27.96 -10.15

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 49.00 70.78 -21.78 -30.77

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 34.28 54.74 -20.46 -37.38

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -36.64 -26.97 9.67 35.85

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 0.67 0.67 N/A

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -14.25 -12.21 2.04 16.71

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 33.06 86.34 -53.28 -61.71

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ -27.81 -34.85 -7.04 -20.20

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 1.38 1.40 -0.02 -1.43

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 6.63 52.89 -46.26 -87.46

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) 0.001 0.009

อตัราก าไรขั้นตน้จากการให้บริการก่อสร้าง 18.72% 18.81%

อตัราก าไรขั้นตน้จากการขาย -12.34% N/A

อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 0.41% 2.79%

การเปลี่ยนแปลง

 
สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี  2561: ก าไรสุทธิ 43.1 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 98  

1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้างและรายได้จากการขาย 
- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง  644.14 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 192.03 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 42.47 รายได้ส่วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาวยกมาจากปีก่อนของบริษัทฯ ได้แก่ โครงการ  
1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section และโครงการBV4.19 PIG Launcher and Receiver 
Installation จาก บมจ. ปตท. และโครงการของบจก. สหการวศิวกร (บริษทัยอ่ย) ไดแ้ก่ โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ – 
ถนนมิตรไมตรี จากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ (เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง เป็นตน้) โดย
รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นรายไดท่ี้มาจากงานวางระบบท่อท่ีบริษทัฯมีความช านาญจึงสามารถบริหารจดัการและด าเนินการ
ส่งมอบงานไดต้ามแผน 

- รายได้จากการขาย 1.71 ลา้นบาท เป็นการจ าหน่ายน ้ าประปาให้แก่อุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณต าบล 
ตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ของบจก. ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ี (“TRCUT”) บริษทัยอ่ยท่ีเร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชยเ์ดือน
มีนาคม 2561  
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2.  ต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้างและจากการขาย 
- ต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้าง  509.47 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 139.30 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 37.63 เป็นไปในทิศทางเดียวกบัรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึน 
- ต้นทุนจากการขาย 2.05 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ผลิตและ

จ าหน่ายน ้ าประปา 
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 80.53 ลา้นบาท และ 5.82 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย

ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 2.65 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.19 ส่วนค่าใชจ่้ายทางการ
เงินเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 1.66 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียของหุ้นกูท่ี้บริษทัฯ กู้ยืมมาเพ่ือใช้เป็นทุน
หมุนเวียนในกิจการ ทั้งน้ียอดหุ้นกูค้งเหลือ ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 180 ลา้นบาท เป็นหุ้นกูอ้ายุ 2 ปีท่ีออกในเดือน
มีนาคม 2561 

4. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 11.67 ล้านบาท เป็นการรับรู้ผลขาดทุนจากผลการ
ด าเนินงานของบมจ. อาเซียนโปแตชชยัภูมิ (“APOT”) ดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย  เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 2.27 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 24.15 โดย APOT อยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างโครงการเหมืองแร่โพแทชท่ีจงัหวดัชยัภูมิ  

5. ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมาสสามบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เท่ากบั 43.13 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 6.43 ขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนมีก าไรสุทธิ
เท่ากบั 21.76 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 4.34  

 

สรุปผลการด าเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2561: ก าไรสุทธิ 6.6 ล้านบาท  
 งวด 9 เดือนของปี  2561  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 1,586.16 ลา้นบาท ลดลงจากงวด
เดียวกนัของปีก่อน 254.02  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.80  เน่ืองจากปีน้ี มีการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่ยกมา อาทิเช่น 
โครงการติดตั้งเคร่ืองจกัรโรงงานยาสูบ โครงการถนนศรีนครรินทร์ร่มเกลา้  ประกอบกบัโครงการขนาดใหญ่ใหม่ท่ีไดรั้บช่วง
ปลายปีก่อน (เช่น โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี มูลค่างาน 990.84 ลา้นบาท) และโครงการใหม่ท่ีไดรั้บ
ตน้ปีน้ี เช่น 5th Transmission Pipeline เฟส 1 ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บงานเป็นผูรั้บเหมาช่วง มูลค่างาน 755.28 ลา้นบาท) ยงัมีการรับรู้
รายไดไ้ม่มากนกั จึงท าใหร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างงวดเกา้เดือนแรกของปีน้ีลดลง 
 ในคร่ึงปีแรก แมว้า่จะมีผลขาดทุนสุทธิ 36.50 ลา้นบาท  แต่ในไตรมาส 3 มีก าไรสุทธิ 43.13 ลา้นบาท ท าให้งวด 9 
เดือนมีผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 6.63 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 0.41  ก าไรสุทธิต่อหุ้น
เท่ากบั 0.001 บาท  ในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนมีก าไรสุทธิ 52.89 ลา้นบาท อตัราก าไรสุทธิร้อยละ 2.79 ก าไรสุทธิต่อหุ้น
เท่ากบั 0.009 บาท    

 
การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ส าหรับงวด 3 เดือน และ 
9 เดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 เป็นแบบมีเง่ือนไข โดยถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ 

วรรค เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ในหนา้รายงานสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต ขอ้ ก และขอ้ ข ไดก้ล่าวถึง มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงหมายถึง APOT (บริษทัฯถือหุน้ในบริษทัร่วมผา่นบริษทั
ยอ่ยภายใตบ้ญัชีเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่า 1,307 ลา้นบาท แสดงในงบเฉพาะของกิจการ และเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินรวม 1,222 ลา้นบาท)  มูลค่าตามบญัชีของยอดคงเหลือท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสร้างท่ี 
บริษทัฯ ให้บริการแก่ APOT มูลค่ารวมประมาณ 696 ลา้นบาท และการท่ี APOT ไม่สามารถช าระเงินผลประโยชน์ตอบแทน
พิเศษเพ่ือประโยชน์ต่อรัฐงวดท่ี 1 ต่อหน่วยงานราชการไดต้ามก าหนด ท าใหเ้กิดขอ้สงสยัท่ีมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถใน
การด าเนินงานของ APOT  
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 เหตุการณ์ของ APOT ขา้งตน้อาจมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงิน
ให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ตลอดจนมูลค่าตามบญัชีของยอดคงเหลือของบญัชีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ
ก่อสร้างท่ีบริษทัฯ ใหบ้ริการแก่APOT จึงเป็นเหตุใหผู้ส้อบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขภายใตก้ารถูกจ ากดัขอบเขตโดย
สถานการณ์ในเร่ืองเหตุการณ์ของบริษทัร่วม  

 
 

 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 8 1,706.66 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 10 3,274.43 

รวม 18 4,981.09 
 
 

เหตุการณ์ส าคัญช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 - ปัจจุบัน 
 ในไตรมาสสามปี 2561 บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั (บริษัทย่อย) ได้รับงานใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม  1,464 ล้านบาท 

โครงการทีส่ าคญั ได้แก่ 
1. โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแยก ณ ระนอง จากรุงเทพมหานคร มูลค่างาน 1,257 ลา้นบาท ระยะเวลา 900 วนั 
2. โครงการปรับปรุงถนนสามวา จากกรุงเทพมหานคร มูลค่างาน 172 ลา้นบาท ระยะเวลา 360 วนั 

 เดอืนตุลาคมถงึปัจจุบัน  กลุ่มบริษัทฯ ได้รับโครงการใหม่  3 โครงการ มูลค่ารวม  633 ล้านบาท โครงการทีส่ าคญั 
ได้แก่  

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บโครงการงานจา้งเหมาออกแบบและก่อสร้างศูนยก์ระจายสินคา้
ผลิตภณัฑ์หล่อล่ืน จากบริษทั ปตท.น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน)  มูลค่างาน 600 ลา้นบาท ระยะเวลา   
450 วนั  

  
 
 

 
      (นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
           12 พฤศจิกายน 2561 
 
 


