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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2560 

ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย 

(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1

ปี 2560 ปี 2559 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 952.14 1,104.34 -152.20 -13.78

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -856.15 -935.34 -79.19 -8.47

ก าไรขั้นตน้ 95.99 169.00 -73.01 -43.20

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 2.05 8.16 -6.11 -74.87

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -126.85 -83.41 43.44 52.08

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

คา่ใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

-28.81 93.75 -122.56 -130.73

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -10.25 -4.95 5.30 106.99

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -3.68 -2.52 1.16 45.92

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 1.74 -23.03 -24.77 -107.56

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ -41.00 63.25 -104.25 -164.82

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 0.56 2.84 -2.28 -80.25

ก าไรสุทธิ(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ -40.44 66.09 -106.53 -161.19

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) -0.0069 0.0113

อตัราก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 10.08% 15.30%

อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ -4.24% 5.94%

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.86 1.03

การเปลี่ยนแปลง

(ไตรมาส 1 ปี 2560 - ไตรมาส 1 ปี 2559)

 
 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี  2560 
1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 952.14 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 152.20 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 13.78 รายไดส่้วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาวยกมาของบริษทัฯ ไดแ้ก่ โครงการ 1st Transmission Pipeline 
Life Extension Project 28” Recoating Section จาก บมจ. ปตท. และโครงการท่ี บจก. สหการวิศวกร (บริษทัยอ่ย) ไดแ้ก่ 
โครงการจา้งเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย จากการประปาส่วนภูมิภาค และโครงการ
ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกลา้ ช่วงท่ี  1 จากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ (เช่น การไฟฟ้านครหลวง การ
ประปานครหลวง เป็นตน้) รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างลดลงเน่ืองจากช่วงปลายปีก่อนบริษทัฯด าเนินโครงการและส่ง
มอบงวดงานของงานท่ีมีอยูใ่นมือไปหลายโครงการ ส่วนงานท่ีได้รับเพ่ิมเติมในช่วงระหว่างงวดอยู่ในระหว่างการเร่ิม
ด าเนินโครงการ  

2. ก าไรขั้นต้น เท่ากบั 95.99 ลา้นบาท ลดลง 73.01 ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 10.08 ลดลงจากไตรมาส
แรกของปี 2559 ท่ีอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 15.30 เน่ืองจากงานส่วนใหญ่ท่ีมีอยูใ่นมือเป็นงานประเภทให้บริการระบบวิศวกรรม
และงานโยธาซ่ึงมีอตัราก าไรขั้นตน้เฉล่ียอยูท่ี่ระดบัไม่สูงนกั 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 126.85 ลา้นบาท และ 3.68 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย
ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึน 43.44 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 52.08 ส่วนใหญ่เป็นขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจาก
ปรับปรุงอตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพย ์ณ วนัส้ินงวด ซ่ึงบางส่วนยงัมิไดเ้ป็นรายการท่ีเกิดข้ึนจริง ส าหรับค่าใชจ่้ายทาง
การเงินเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 1.16 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 45.92 ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม
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ระยะสั้น และดอกเบ้ียหุ้นกูท่ี้บริษทัฯ กูย้ืมมาเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยบริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูอ้าย ุ2 ปี ในช่วง
เดือนกรกฎาคม 2558 และมีนาคม 2559 จ านวน 100 และ 200 ลา้นบาท ตามล าดบั   

4. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากบั 10.25 ลา้นบาท เป็นการรับรู้ผลขาดทุนจากผลการด าเนินงาน
ของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) ดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดย APOT อยู่ในระหวา่งการก่อสร้าง
โครงการเหมืองแร่โพแทซท่ีจงัหวดัชยัภูมิ  

5. ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมาสแรกของปีบริษทัฯและบริษทัย่อยมีขาดทุน
เท่ากบั 40.44 ลา้นบาท ขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนมีก าไรสุทธิเท่ากบั 66.09 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิเท่ากบั
ร้อยละ -4.24 และอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 5.94 ตามล าดบั  

 
 

งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้   
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 4* 4,283.75 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 5 1,667.72 

รวม 9 5,951.47 

*งานระหวา่งก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้รายไดข้องบริษทัฯในท่ีน้ีไดร้วมงาน Early Works I และ Early Works II (มูลค่างานรวม 
3,022.08 ลา้นบาท มลูค่างานคงเหลือ ณ ส้ินไตรมาสแรก 2560 เท่ากบั 2,675.36 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนของโครงการ 
Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities จาก APOT แต่ยงัไม่ไดร้วมงานท่ีเหลือ
ของโครงการอีกประมาณ 31,183.12 ลา้นบาท (บริษทัฯ ไดรั้บ Letter of Award โครงการน้ีในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559) 
เน่ืองจากยงัไม่ไดล้งนามในสัญญารับเหมาก่อสร้าง 
 

เหตุการณ์ส าคัญช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 – ปัจจุบัน 

 งานทีไ่ด้รับในไตรมาสแรก ปี 2560 
บริษัทฯ 

1. โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัสถานีบริการ NGV สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย (น ้ าพอง) จาก
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 58.14 ลา้นบาท ระยะเวลา 353 วนั 

2. Letter of Limited Notice to Proceed II for Surface Processing and Facilities จาก APOT มูลค่างาน 2,310.72 
ลา้นบาท ระยะเวลา 7 เดือน 

บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั (บริษัทย่อย) 
1. โครงการขยายถนนกลัปพฤกษแ์ละงานสาธารณูปโภคจากกรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้านครหลวงและ การ

ประปานครหลวง มูลค่างานรวม 849.72 ลา้นบาท  ระยะเวลา 900 วนั 
2. โครงการปรับพ้ืนท่ี ถมดินและบดอดั พร้อมก าแพงกนัดิน (Gabion Wall) จากบริษทั อมตะ จดัจ าหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ จ ากดั มูลค่างาน 8.19 ลา้นบาท ระยะเวลา 7 เดือน 
 งานทีไ่ด้รับหลงัไตรมาสแรก 
บริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2560 บริษทัฯไดรั้บ Letter of Intent ในการเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการ Revamp LPG 
Transfer Pump to Domestic BRP จากบมจ. ปตท. มูลค่างาน 208.50 ลา้นบาท ระยะเวลา 17 เดือน 
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บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั (บริษัทย่อย) 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั (บริษทัยอ่ย)ไดรั้บ Letter of Intent โครงการปรับปรุง
เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา้ท่ีท าการอุทยานแห่งชาติขนอม – หมู่เกาะทะเลใต ้ตอนอ่าวทอ้งยาง - อ่าวทอ้งหยี จาก
จงัหวดันครศรีธรรมราช มูลค่างาน 98.12 ลา้นบาท ระยะเวลา 8 เดือน 

การจ่ายเงิน/หุ้นปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559  
ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการด าเนินงานปี 2559 ใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ี

มีรายช่ือในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560  ดงัน้ี 
1. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 733,712,250 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 

บาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในอตัรา 7 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลในอตัรา
หุน้ละ 0.0178571 บาท  

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.004 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 20.54 ลา้นบาท  
 
 

 
 

(นายภาสิต ล้ีสกลุ) 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

11 พฤษภาคม 2560 
 
 
 


