ที่ IR.002/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง ชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของงบกาไรขาดทุน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย 1 บริษัทซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โดยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารสินทรัพย์
ภาพรวมการดาเนินธุรกิจปี 2560
ปี 2560 เป็นปีที่บริษัทและบริษัทย่อยพยายามเข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างอย่างเต็มความสามารถตามที่ฐานะ
ทางการเงินของบริษัทจะสามารถทาได้ โดยมุ่งเน้นการเข้าประมูลงานก่อสร้างโครงการที่บริษัทมีความถนัดและเชี่ยวชาญ
เป็นสาคัญ ทั้งนี้ในปี 2560 การแข่งขันในภาคธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยังคงสูงอย่ างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยที่ทาให้บริษัทยังไม่
สามารถรับงานรับเหมาก่อสร้างได้อย่างเต็มที่ ได้แก่
1. ราคาของวัสดุก่อสร้างและค่าแรง มีการปรับตัวในทิศทางที่สูงขึ้นอย่างเป็นสาระสาคัญ
2. ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้รับการช่วยเหลือด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เนื่องจากผลกระทบ
ของคดีความเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างในปี 2555-2557 ทาให้สถาบันการเงินไม่สามารถปล่อยวงเงินช่วยเหลือ ไม่ว่า
จะเป็น วงเงินกู้โครงการ วงเงินเพื่อออกหนังสือค้าประกัน ทาให้บริษัทต้องบริหารการทางานโดยเงินสดหมุนเวียนที่บริษัทมี
อยู่ และต้องวางเงินสดค้าประกันเต็มจานวน ในกรณีที่มีการออกหนังสือค้าประกันให้แก่ลูกค้า
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 906 ล้านบาท หนี้สินรวม 458
ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 448 ล้านบาท
โดยข้อมูลสาคัญทางการเงิน มีดังต่อไปนี้

รายได้คา่ ก่อสร้าง
ต้นทุนการก่อสร้าง
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สิน
สาหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
ขาดทุนจากจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม
2560
519,389,160
(505,500,082)
13,889,078
14,704,589
(129,469,708)
(359,205)
(13,512,426)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
519,389,160 354,906,370
(505,500,082) (327,258,194)
13,889,078
27,648,176
14,703,664
23,546,969
(129,388,408) (116,002,628)
(359,205) (131,940,434)
(13,512,426)

(97,064,000)
(23,702,689)
(18,704,146)
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ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

งบการเงินรวม
2560
(114,747,672)
(4,430,348)
(119,178,020)
(17,721,393)
(136,899,413)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(114,667,297) (336,218,752)
(4,430,348)
37,231,101
(119,097,645) (298,987,651)
(17,721,393) 121,705,355
(136,819,038) (177,282,296)

สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทและบริษัทย่อย ขอเรียนชี้แจงถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของงบกาไรขาดทุนสาหรับ ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ดังนี้
1. รายได้รวมและกาไรขั้นต้นจากการประกอบการ
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับงานก่อสร้าง 519.39 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 164.48 ล้านบาทหรือร้อยละ
46.35 เมื่อเทียบกับปี 2559 จากผลงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์และผลงานในปีปัจจุบัน มีกาไรขั้นต้น 13.89 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 2.67 ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาจานวน 13.76 ล้านบาทหรือร้อยละ 49.76 เกิดจากการที่บริษัท
และบริษัทย่อยต้องรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้ างโครงการระยะยาว สาหรับโครงการ
อื่น ๆ อัตรากาไรขั้นต้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดไว้
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นๆ จานวน 14.70 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษวัสดุจากการ
ก่อสร้าง 4.24 ล้านบาทและตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายค้างนานเป็นจานวน 6.45 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จานวน
4.01 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 8.84 ล้านบาทหรือร้อยละ 37.56
2. ต้นทุนจากการรับงานก่อสร้าง
บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนจากการรับงานก่อสร้างจานวน 505.50 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 178.24 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 54.47 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ต้นทุนที่สงู ขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ต้องรับรู้ผลขาดทุนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้างโครงการระยะยาว หากบริษทั สามารถควบคุมต้นทุนในอนาคตให้เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ห รื อ สภาวการณ์ ภายนอกที่ ดี ขึ้น ผลขาดทุ น นี้สามารถกลั บ มาท าให้ บริ ษั ทมี ก าไรได้เ มื่ อสิ้ น สุ ด
โครงการ
3. ค่าใช้จ่าย
บริษัทและบริษัทย่อยมี ค่าใช้จ่ายรวมสาหรับปี 2560 เท่ากับ 129.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน
13.47 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.61 อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายจากคดีความเก่าในอดีตส่งผลให้
บริษัทต้องใช้สานักงานกฎหมายที่เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยค่าใช้จ่ายทางกฎหมายใน
ปี 2560 มีจานวนเท่ากับ 12.69 ล้านบาท ซึ่งในกรณีค่าใช้จ่ายด้านบริหารอื่นๆ บริษัทสามารถควบคุมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและไม่สูงกว่าในปีก่อน
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สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย
มีรายได้รวม 534.09 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 119.18 ล้านบาท และผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจานวน 136.90
ล้านบาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายทรรศิน จงอัศญากุล
ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)
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