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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ผลการด าเนินงานปี 2561 

ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

168.50 (หน่วย : ลา้นบาท)

งวด 9 เดือน ไตรมาส 4 ปี 2561 ปี 2560

ปี 2561 ปี 2561 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 1,586.16 670.49 2,256.65 2,370.13 -113.48 -4.79

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -1,289.23 -1,055.53 -2,344.76 -1,859.72 485.04 26.08

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 296.93 -385.04 -88.11 510.41 -598.52 -117.26

รายไดจ้ากการขาย 3.81 1.92 5.73 5.73 N/A

ตน้ทุนขาย -4.28 -2.05 -6.33 6.33 N/A

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการขาย -0.47 -0.13 -0.60 -0.60 N/A

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -247.46 -70.97 -318.43 -341.91 -23.48 -6.87

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 49.00 -456.14 -407.14 168.50 -575.64 -341.63

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 34.28 7.87 42.15 65.70 -23.55 -35.84

(หน้ีสงสยัจะสูญ)โอนกลบัรายการ -365.69 -365.69 0.13 -365.82 -281,400.00

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่จากเงินลงทุน -1,212.73 -1,212.73 -1,212.73 N/A

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วม -35.00 35.00 -100.00

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -36.64 -10.75 -47.39 -34.34 13.05 38.00

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 0.67 1.29 1.96 -0.12 2.08 1,733.33

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -14.25 -7.04 -21.29 -16.39 4.90 29.90

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 33.06 -2,043.19 -2,010.13 148.48 -2,158.61 -1,453.81

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ -27.81 -4.49 -32.30 -57.81 25.51 44.13

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 1.38 0.48 1.86 2.11 -0.25 -11.85

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 6.63 -2,047.20 -2,040.57 92.78 -2,133.35 -2,299.36

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) -0.331 0.015

อตัราก าไรขั้นตน้จากการให้บริการก่อสร้าง 18.72% -57.43% -3.90% 21.54%

อตัราก าไรขั้นตน้จากการขาย -12.34% -6.77% -10.47%

อตัราก าไรสุทธิ 0.41% -300.93% -88.55% 3.81%

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.68 3.35 0.67

การเปลี่ยนแปลง

(ปี 2561 - ปี 2560)

 

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้างและรายได้จากการขาย 

- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 2,256.65 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 113.48 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.79  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างลดลงมีท่ีมาจากความต่อเน่ืองของการรับโครงการใหม่ ซ่ึงส่วนใหญ่ของโครงการใหม่ท่ีส าคญั
ไดรั้บในช่วงคร่ึงปีหลงัและยงัรับรู้รายไดไ้ม่มากนกั นอกจากนั้นแลว้ มีการปรับมูลค่างานของโครงการใหญ่ท่ียกมาจากปีก่อน 
คือ โครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project ท่ีไดจ้ากบมจ. ปตท. จาก 3,725 ลา้นบาท เป็น 3,237.76 ลา้นบาท  
ส าหรับปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานเพ่ิมเติมจากภาคเอกชน 6 โครงการ มูลค่า 1,560.52 ลา้นบาท และจากภาครัฐ 4 
โครงการ มูลค่า 2,061.05 ลา้นบาท รวมทั้งส้ิน 10 โครงการ มูลค่ารวม 3,621.57 ลา้นบาท 

- รายได้จากการขาย 5.73 ลา้นบาท เป็นการจ าหน่ายน ้ าประปาให้แก่อุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณต าบลตาสิทธ์ิ 
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ของบจก. ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี  บริษทัยอ่ยท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมีนาคม 2561 

2. รายได้จากดอกเบีย้รับและรายได้อื่น ประกอบดว้ยรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ 0.84 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น 41.31 ลา้น
บาท รวมเท่ากบั 42.15 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 23.55 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.84 เน่ืองจากปีก่อนมี
รายไดจ้ากการเคลมหนงัสือค ้าประกนัของผูรั้บเหมาร่วมรายหน่ึงจ านวน 39.40 ลา้นบาท 
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ล้านบาท

อตัราก าไร

(ขาดทุน)

ขั้นต้น

ล้านบาท

อตัราก าไร

(ขาดทุน)

ขั้นต้น
รายไดค้า่บริการก่อสร้าง 670.49 2,256.65

ตน้ทนุการให้บริการก่อสร้าง -1,055.53 -2,344.76

ขาดทุนขั้นต้น -385.04 -57.43% -88.11 -3.90%

ปรับ: ตน้ทนุโครงการ APOT ในไตรมาส 4 -467.95 -467.95

ก าไรขั้นต้น 82.91 12.37% 379.84 16.83%

ปี 2561ไตรมาส 4 ปี 2561

กรณีไม่รวมการรับรู้ตน้ทนุ APOT   

ท่ีเกิดในไตรมาส 4

 
3. ต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้างและการขาย  

- ต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้าง 2,344.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 485.04 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 26.08  ในไตรมาส 4 บริษทัฯ ไดรั้บรู้ค่าใชจ่้าย/ภาระผูกพนั/ภาระอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสร้างท่ีบริษทัฯ 
ใหบ้ริการแก่บริษทัร่วม คือ บมจ. อาเซียนโปแตชชยัภูมิ (APOT) เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการ มูลค่ารวมทั้งส้ิน 468 
ลา้นบาท (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 13.1)   การพิจารณารับรู้ตน้ทุนดงักล่าวมีสาเหตุเดียวกบัจากการพิจารณาตั้ง
ส ารองดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม ท่ีจะกล่าวในขอ้ 5 ถดัไป  ซ่ึงการรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวส่งผลให้ในไตรมาส 4 ปี 2561 และ
ทั้งปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเกิดขาดทุนขั้นตน้จากการก่อสร้าง 385.04 ลา้นบาท และ 88.11 ลา้นบาทตามล าดบั  ซ่ึงหาก
ไม่รวมการรับรู้ตน้ทุนจาก APOT ดงักล่าว  ในไตรมาส 4 และทั้งปี 2561 จะมีตน้ทุนจากการให้บริการก่อสร้าง 587.58  ลา้น
บาท และ 1,876.81 ลา้นบาท และมีก าไรขั้นตน้จากการก่อสร้าง 82.91  ลา้นบาท และ379.84 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้
ร้อยละ 12.37 และ ร้อยละ16.83 ตามล าดบั  

  

- ต้นทุนจากการขาย 6.33 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชผ้ลิตน ้ าประปา 
4.    ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 318.43 ลา้นบาท และ 21.29 ลา้นบาท ตามล าดบั ค่าใชจ่้ายในการ

บริหารลดลง 23.48 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.87  ส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ิมข้ึน 4.90 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียของ
เงินกูย้มืระยะสั้น และดอกเบ้ียหุน้กูท่ี้บริษทัฯ กูย้มืมาเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย ณ ส้ินปี 2561 มียอดเงินกูย้ืมระยะ
สั้นและหุน้กูค้งเหลือ 580 ลา้นบาท และ 180 ลา้นบาท ตามล าดบั 

5. ขาดทุนจากการด้อยค่าเงนิลงทุน 1,212.73 ลา้นบาท ตามท่ี ในปี 2555 - 2559 บริษทัฯ ใหเ้งินกูย้มืแก่ทีอาร์ซี อินเตอร์
เนชัน่แนล ลิมิเตท็และ ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็ (บริษทัยอ่ย) เพื่อลงทุนหุ้นสามญัของ APOT รวมจ านวน 7.05 ลา้นหุ้น คิด
เป็นร้อยละ 25.13 ของทุนท่ีช าระแลว้ของ APOT  ผลประกอบการของ APOT ท่ีผ่านมามีผลขาดทุนต่อเน่ืองประกอบกบัความ
ล่าชา้ของแผนการพฒันาโครงการเหมืองแร่โพแทชท่ียงัมีความไม่แน่นอนจากการไดรั้บเงินทุนสนบัสนุน จึงเป็นเหตุให้เกิดขอ้
บ่งช้ีของการดอ้ยค่าท่ีมีนยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  บริษทัฯ จึงพิจารณาตั้งค่า
เผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมทั้งจ านวน (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 13.3) 

6. หนี้สูญ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 365.69 ลา้นบาท เป็นการบนัทึกหน้ีสูญ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของยอด
คงเหลือท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ APOT ไดแ้ก่ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง และ
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ เน่ืองจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในการพฒันาโครงการของ APOT ประกอบกบั APOT คา้งช าระ
ค่างวดงานเป็นเวลานาน   

7. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ปี 2561 มีขาดทุนสุทธิ 2,040.57 ลา้นบาท ขณะท่ีงวด
เดียวกนัของปีก่อนมีก าไรสุทธิ 92.78 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 88.55 และอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 3.81 
ตามล าดบั  สาเหตุหลกัของการเกิดขาดสุทธิมาจากค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัฯ ด าเนินการเก่ียวกบัโครงการเหมืองแร่โพแทช การตั้งหน้ี
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สูญและส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม รวม
เป็นมูลค่าท่ีกระทบต่องบการเงินรวมจ านวนทั้งส้ิน 2,093.76 ลา้นบาท ซ่ึงหากไม่พิจารณารวมรายการดงักล่าว ผลประกอบการ
ของบริษทัฯ และบริษทัร่วมจะมีก าไรสุทธิ 53.19 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 2.31 

(หน่วย: ลา้นบาท)
ปี 2561

ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ -2,040.57
ปรับรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบั APOT:
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุน 1,212.73
คา่ใชจ่้ายท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนในไตรมาส 4 467.95
หน้ีสูญและส ารองหน้ีสงสยัจะสูญ 365.69
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 47.39 2,093.76
ก าไรสุทธิ (กรณีไม่รวมผลกระทบจาก APOT) 53.19  

 

 
งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 8 1,145.95 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 9 3,849.05 

รวม 17 4,995.00 
 

เหตุการณ์ส าคัญในปี 2561 - ปัจจุบัน 

 การออกและไถ่ถอนหุ้นกู้  
ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 บริษทัฯ ไดเ้สนอขายและออกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่

มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 180 ลา้นบาท  หุน้กูมี้อาย ุ 2 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 4.80 ต่อปี การจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

สืบเน่ืองจากผลกระทบของการตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญและการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในจ านวนท่ีมี
นัยส าคญัดงัท่ีกล่าวก่อนหน้าน้ี  ท าให้ ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯไม่สามารถด ารงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 
(EBITDA to Interest Ratio) ตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา ดงันั้นในเดือนภุมภาพนัธ ์2562 บริษทัฯไดแ้จง้ความประสงค์ขอไถ่ถอน
หุน้กูก่้อนครบก าหนดดว้ยการท าค าเสนอซ้ือคืนหุน้กู ้ 180 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนปี 2563 กบัผูถื้อหุ้นกูทุ้กราย โดย
ก าหนดวนัช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียคา้งช าระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูใ้นวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 

 ปี 2561 ได้รับงานใหม่ 10 โครงการ มูลค่ารวม 3,621.57 ล้านบาท   

บริษัทฯ: 4 โครงการ รวม 924.88 ล้านบาท โครงการส าคญั คืองานผูรั้บเหมาช่วงโครงการ The 5th Transmission 
Pipeline Project Phase 1 ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยรับงานจาก Sinopec International Petroleum Service 
Corporation ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างหลักของโครงการ ลักษณะงานคือ Engineering, Procurement, Construction, 
Commissioning และ Start-up สถานี Block Valve & Facility 14 แห่ง มูลค่างาน 755.23 ลา้นบาท ระยะเวลา 33 เดือน 
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บจก. สหการวศิวกร: 6 โครงการ รวม 2,696.69 ล้านบาท โครงการส าคญั ไดแ้ก่ 
- โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแยก ณ ระนอง งานก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้นในถนนพระราม 3 

ร่วมกบัโครงการก่อสร้างสะพานขา้มแยก ณ ระนองจากรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง มูลค่างานรวม 
1,524.37 ลา้นบาท ระยะเวลา 900 วนั 

- โครงการออกแบบและก่อสร้าง ศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน จากบริษทั ปตท.น ้ ามนัและการคา้ปลีก 
จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 600 ลา้นบาท ระยะเวลา 450 วนั 

 เดอืนมกราคมถึงกมุภาพนัธ์ 2562 ได้รับงานใหม่ 3 โครงการ  มูลค่ารวม 2,238.04  ล้านบาท 
โครงการส าคญั คือโครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น โครงการรัชดาภิเษก-อโศก ท่ีบจก. 

สหการวศิวกรไดรั้บจากการไฟฟ้านครหลวง มูลค่างาน 2,205.42 ลา้นบาท ระยะเวลา 1,260 วนั 
 

 
 

 
      (นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
        25 กมุภาพนัธ์ 2562 


