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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน ปี 2560 
ของบมจ. ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ันและบริษัทย่อย  

 

สรุปผลประกอบการไตรมาส 3  ปี 2560
(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3

ปี 2560 ปี 2560 ปี 2559 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 435.93 452.11 1,170.17 -718.06 -61.36

ตน้ทนุการให้บริการก่อสร้าง -267.66 -370.17 -973.80 -603.63 -61.99

ก าไรขั้นตน้ 168.27 81.94 196.37 -114.43 -58.27

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 3.93 48.75 2.39 46.36 1,939.75

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -65.39 -83.18 -87.64 -4.46 -5.09

ก าไรก่อนส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม  คา่ใชจ่้าย

ทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล

106.81 47.51 111.12 -63.61 -57.24

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม -7.32 -9.40 -9.70 -0.30 -3.09

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -4.37 -4.16 -5.67 -1.51 -26.63

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล -24.05 -12.54 -26.18 -13.64 -52.10

ก าไรสุทธิ 71.07 21.41 69.57 -48.16 -69.23

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 0.49 0.35 0.67 -0.32 -47.76

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 71.56 21.76 70.24 -48.48 -69.02

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.012 0.004 0.012

อตัราก าไรขั้นตน้ 38.60% 18.12% 16.78%

อตัราก าไรสุทธิ 16.27% 4.34% 5.99%

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.74 0.74 0.94

สรุปผลประกอบการงวด 9 เดือน ปี 2560 
(หน่วย : ล้านบาท)

งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน

ปี 2560 ปี 2559 จ านวน ร้อยละ

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 1,840.18 2,707.76 -867.58 -32.04

ตน้ทนุการให้บริการก่อสร้าง -1,493.98 -2,234.00 -740.02 -33.13

ก าไรขั้นตน้ 346.20 473.76 -127.56 -26.93

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 54.74 16.44 38.30 232.91

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -275.42 -240.18 35.24 14.67

ก าไรก่อนส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม  คา่ใชจ่้าย 125.52 250.02 -124.50 -49.80

ทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม -26.97 -23.38 3.59 15.36

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -12.21 -12.14 0.07 0.58

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล -34.85 -62.34 -27.49 -44.10

ก าไรสุทธิ 51.49 152.16 -100.67 -66.16

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 1.40 5.28 -3.88 -73.47

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 52.89 157.44 -104.55 -66.41

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.009 0.027

อตัราก าไรขั้นตน้ 18.81% 17.50%

อตัราก าไรสุทธิ 2.79% 5.78%

การเปลี่ยนแปลง

(ไตรมาส 3/60 - ไตรมาส 3/59)

การเปลี่ยนแปลง
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สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี  2560 

1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 452.11 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 718.06 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.36 เน่ืองจากโครงการระยะยาวยกมาจากปีก่อนบางโครงการใกลแ้ลว้เสร็จและโครงการใหม่ท่ี
ไดรั้บในระหวา่งปีอยูใ่นช่วงเร่ิมโครงการ โดยรายไดส่้วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาวยกมาของของบจก. สหการวิศวกร 
(บริษทัยอ่ย) ไดแ้ก่ โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกลา้ ช่วงท่ี  1 จากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ 
(เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง เป็นตน้) และโครงการติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ีจาก
โรงงานยาสูบ  และโครงการท่ีบริษทัฯ ไดรั้บในระหวา่งปี ไดแ้ก่ โครงการ Revamp LPG Transfer Pump to Domestic BRP 
จากบมจ. ปตท.  

2. รายได้จากดอกเบีย้รับและรายได้อืน่ เท่ากบั 48.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 46.36 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ 0.39 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น 48.36 ลา้นบาท โดยรายไดอ่ื้นส่วนใหญ่เป็นการเคลม
ประกนัสินคา้ของผูข้ายรายหน่ึงจากธนาคารท่ีเป็นผูรั้บประกนัแทนจ านวน 39.40 ลา้นบาท 

3. ก าไรขั้นต้น เท่ากบั 81.94 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 114.43 ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบั
ร้อยละ 18.12 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2559 และลดลงจากไตรมาสสองของปีน้ี ท่ีอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 16.78 และ 
38.60 ตามล าดับ โดยเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนบริษัทฯ สามารถคุมตน้ทุนในการก่อสร้างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าใหต้น้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงต ่ากวา่ประมาณการท่ีตั้งไว ้  

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 83.18 ลา้นบาท และ 4.16 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย
ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเพียงเล็กน้อยเป็นจ านวน 4.46 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.09    
ส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 1.51 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายทางการเงินส่วนใหญ่เป็น
ดอกเบ้ียของหุน้กูท่ี้บริษทัฯ กูย้มืมาเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ โดย ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2560 มียอดหุ้นกูค้งเหลือ 
300 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นกูอ้าย ุ2 ปีท่ีออกในเดือนมีนาคม 2559 จ านวน 200 ลา้นบาท และอาย ุ1 ปีท่ีออกในเดือน
กรกฎาคม 2560 จ านวน 100 ลา้นบาท 

5. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 9.40 ลา้นบาท เป็นการรับรู้ผลขาดทุนจากผลการ
ด าเนินงานของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) ดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดย APOT อยูใ่นระหวา่งการ
ก่อสร้างโครงการเหมืองแร่โพแทชท่ีจงัหวดัชยัภูมิ  

6. ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 21.76 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
จ านวน 48.48 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.02 อตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 4.34  

 

สรุปผลการด าเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2560 
 งวด 9 เดือนของปี  2560  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 1,840.18 ลา้นบาท ลดลงจาก
งวดเดียวกนัของปีก่อน 867.58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 32.04 โดยบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 1,000.15 ลา้น
บาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 41.05 
 อตัราก าไรขั้นตน้งวด 9 เดือนเท่ากบัร้อยละ 18.81 เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 17.50 ตาม
เหตุผลเดียวกบัก าไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 3 ขา้งตน้ 
 ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ งวด 9 เดือน เท่ากบั 52.89 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 
2.79 ก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.009 บาท ในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 157.44 ลา้นบาท อตัราก าไรสุทธิ  
ร้อยละ 5.78 ก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.027 บาท ก าไรสุทธิงวด 9 เดือนลดลงร้อยละ 66.41 ตามเหตุผลเดียวกบัรายไดจ้าก
การใหบ้ริการก่อสร้างท่ีลดลงในไตรมาส 3 ขา้งตน้ 
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งานระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้   
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ดงัน้ี 

 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ  
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)* 9 4,849.31 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 10 2,373.92 

รวม 19 7,223.23 

* งานระหว่างก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้รายไดข้องบริษทัฯในท่ีน้ีไดร้วมงาน Early Works I และ Early Works II (มูลค่างานรวม 
3,022.08 ลา้นบาท มลูค่างานคงเหลือ ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากบั 2,594.20 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนของโครงการ 
Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities จาก APOT แต่ยงัไม่ไดร้วมงานท่ีเหลือ
ของโครงการอีกประมาณ 30,998.22 ลา้นบาท (บริษทัฯ ไดรั้บ Letter of Award โครงการน้ีในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559) 
เน่ืองจากยงัไม่ไดล้งนามในสัญญารับเหมาก่อสร้าง 

ไตรมาส 3 ปี 2560 ได้รับงานใหม่ 7 โครงการ มูลค่ารวม 1,805.94 ล้านบาท   
บริษัทฯ: 4 โครงการ รวม 751.88 ล้านบาท  

1. โครงการ BV4.19 PIG Launcher and Receiver Installation จากบมจ. ปตท. มูลค่างาน 229.28 ลา้นบาท
ระยะเวลา 16 เดือน 

2. โครงการ EPC for RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam and Utilities System จากบมจ. 
ไออาร์พีซี มูลค่างาน 492.00 ลา้นบาท ระยะเวลา 21 เดือน 

3. โครงการ Water Supply Concession Project of SAO Tasit จากบจก. ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี มูลค่างาน 2.45 ลา้นบาท 
ระยะเวลา 3 เดือน 

4. โครงการ RGC # Sales Gas GSP6 Mixing Header จากบมจ. ปตท. มูลค่างาน 28.15 ลา้นบาท ระยะเวลา 8 เดือน 
บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั: 3 โครงการ รวม 1,054.06 ล้านบาท   

1. โครงการจา้งเหมางานก่อสร้างสถานีจ่ายน ้ าทอ้งเนียนและวางท่อจ่ายน ้ า จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม 
จงัหวดันครศรีธรรมราช มูลค่างาน 47.80 ลา้นบาท ระยะเวลา 8 เดือน 

2. โครงการวางท่อแยกจ่ายน ้ าดิบบริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ จ ากดั จากบมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ า
ภาคตะวนัออก มูลค่างาน 15.42 ลา้นบาท ระยะเวลา 5 เดือน 

3. โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี จากกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การประปา
นครหลวง และบมจ. ทีโอที มูลคา่งานรวม 990.84 ลา้นบาท ระยะเวลา 30 เดือน 

 
 

 
 

(นายภาสิต ล้ีสกลุ) 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

8 พฤศจิกายน 2560 
  


