
1 
 

การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562 

ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

 
(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1

ปี 2562 ปี 2561 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 789.53 464.73 324.80 69.89

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -755.05 -347.87 407.18 117.05

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 34.48 116.86 -82.38 -70.49

รายไดจ้ากการขาย 2.87 0.21 2.66 1,266.67

ตน้ทุนขาย -2.14 -0.25 1.89 756.00

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการขาย 0.73 -0.04 0.77 1,925.00

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 9.33 6.52 2.81 43.10

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -82.08 -86.64 -4.56 -5.26

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ

การร่วมคา้  คา่ใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

-37.54 36.70 74.24 202.29

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.00 -12.44 12.44 100.00

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1.08 -0.06 1.14 1,900.00

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -8.75 -3.85 4.90 127.27

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ -45.21 20.35 65.56 322.16

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ -3.03 -11.76 -8.73 -74.23

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ -48.24 8.59 56.83 661.58

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 0.43 0.45 -0.02 -4.44

ก าไรสุทธิ(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ -47.81 9.04 56.85 628.87

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) -0.0078 0.0015

อตัราก าไรขั้นตน้จากการให้บริการก่อสร้าง 4.37% 25.15%

อตัราก าไรขั้นตน้จากการขาย 25.44% -19.05%

อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ -5.96% 1.92%

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 3.95 0.63

(ไตรมาส 1 ปี 2562 - ไตรมาส 1 ปี 2561)

การเปลี่ยนแปลง

 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1  ปี 2562 
1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 789.53 ลา้นบาท เพ่ิมจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 324.80 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 69.89 เน่ืองจากโครงการท่ีมีอยูใ่นมือส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอยูใ่นระยะกลางท าให้สามารถด าเนินงานก่อสร้างได้
มากกวา่งวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีโครงการส่วนใหญ่อยูใ่นระยะปลายโครงการ ทั้งน้ีรายไดท่ี้รับรู้ส่วนใหญ่มาจากโครงการระยะ
ยาวยกมาจากปีก่อนดา้นงานก่อสร้างโยธาของบจก. สหการวิศวกร (บริษทัยอ่ย) เช่นโครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ – 
ถนนมิตรไมตรี จากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ (เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง เป็นตน้) 
โครงการทางหลวงหมายเลข 4 อ.ตะกัว่ป่า-อ.ทา้ยเหมือง ตอน บ.ทบัละมุ-บ.ทุ่งมะพร้าว จากกรมทางหลวง เป็นตน้ ส าหรับงาน
ดา้นระบบท่อและงานระบบวิศวกรรมเช่น โครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section 
จาก บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และโครงการRDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam Turbine and 
Utilities System จากบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
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2. รายได้จากการขาย 2.87 ล้านบาท เพ่ิมจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2.66 ลา้นบาท เป็นรายได้จากการจ าหน่าย
น ้ าประปาใหแ้ก่อุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ของบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี  จ ากดั 
บริษทัยอ่ยท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมีนาคม 2561 

3. ก าไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 34.48 ลา้นบาท ลดลง 82.38 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 
4.37 ลดลงจากไตรมาสแรกของปี 2561 อยูท่ี่เท่ากบัร้อยละ 25.15 เน่ืองจากมีโครงการส่วนใหญ่ในมือเป็นงานประเภทงานโยธา
ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ไม่สูงนกั นอกจากนั้นยงัมีการปรับเพ่ิมประมาณการตน้ทุนของโครงการหน่ึง ท่ีอยูใ่นช่วงปลายโครงการ
เพื่อใหใ้กลเ้คียงกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง จึงท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 82.08 ลา้นบาท และ 8.75 ลา้นบาท ตามล าดบั ค่าใชจ่้ายใน
การบริหารลดลงเพียงเลก็นอ้ยจ านวน 4.56 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.26 ส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยจ านวน 4.90 
ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะสั้น และดอกเบ้ียหุน้กูท่ี้บริษทัฯ กูย้มืมาเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในกิจการ โดย 
ณ ส้ินไตรมาสแรกปี 2562 มียอดหุ้นกูค้งเหลือ 30 ลา้นบาท (รายละเอียดปรากฏดงัหัวขอ้ “การไถ่ถอนออกหุ้นกูก่้อนครบ
ก าหนดของหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2561  จ านวน 150 ลา้นบาท”)    

5. ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 47.81 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 5.96  ขณะท่ี
งวดเดียวกนัของปีก่อนมีผลการด าเนินงานเป็นก าไรสุทธิเท่ากบั 9.04 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 1.92  
 

 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 8 1,245.55 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 19 6,177.31 

รวม 20 7,422.86 

 

เหตุการณ์ส าคัญช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 - ปัจจุบัน 
 การไถ่ถอนออกหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดของหุ้นกู้คร้ังที ่1/2561  จ านวน 150 ล้านบาท 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 บริษทัฯ ไดเ้สนอขายและออกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 
ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 180 ลา้นบาท หุน้กูอ้าย ุ 2 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 4.80 ต่อปี การจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ทั้งน้ีจากผลกระทบของการตั้งส ารองหน้ีสงสยัจะสูญและการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุนในบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมในงบการเงินประจ าปี 2561 ท าใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถ
ด ารงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียไดภ้ายใตข้อ้ก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู ้ บริษทัฯ จึงแจง้ความ
ประสงคข์อไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนดดว้ยการท าค าเสนอซ้ือคืนหุน้กู ้  180 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนปี 2563 กบัผู ้
ถือหุน้กูทุ้กราย ทั้งน้ีมีผูถื้อหุน้กู ้ 8 ราย มูลค่าหุน้กูร้วม 150 ลา้นบาท แสดงความประสงคไ์ถ่ถอนหุน้กู ้ และมีผูถื้อหุน้กู ้ 1 ราย 
มูลค่าหุน้กู ้30 ลา้นบาทแสดงความประสงคข์อถือหุน้กูต้อ่จนครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 17 มีนาคม 2563 โดยยนิยอมผอ่นผนั
การด ารงอตัราส่วนทางการเงินของหุน้กูไ้ปจนถึงวนัท่ีหุน้กูค้รบก าหนดไถ่ถอน  ซ่ึงในวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 บริษทัฯ ช าระคืน
เงินตน้ 150 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียคา้งช าระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูท่ี้ประสงคไ์ถ่ถอนหุน้กูแ้ลว้ ท าใหป้รากฏยอดหุน้กูค้งเหลือ ณ ส้ิน
ไตรมาสแรก 30 ลา้นบาท  
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 งานทีไ่ด้รับในไตรมาสแรกปี 2562 ได้รับงานใหม่ 4 โครงการ มูลค่ารวม 3,194.36 ล้านบาท   
บริษัทฯ: โครงการออกแบบ จดัหาและก่อสร้างโรงงานผลิตกลีเซอรีน จากบริษทั บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั มูลค่า
งาน 389.75 ลา้นบาท ระยะเวลา 480 วนั 
บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั : 3 โครงการรวม 2,804.61 ล้านบาท โครงการส าคญั ได้แก่ 
- โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น โครงการรัชดาภิเษก-อโศก จากการไฟฟ้านครหลวง 

มูลค่างาน 2,205.42 ลา้นบาท ระยะเวลา 1,260 วนั 
- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3304 สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) – บรรจบทางหลวง

หมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 2 จากกรมทางหลวง มูลค่างาน 558.88 ลา้นบาท ระยะเวลา 690 วนั 
 

  
 
 

 
      (นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

          กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
        14 พฤษภาคม 2562 
 
 


