ที่ IR.036/2563
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง ชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของงบกาไรขาดทุน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
รายได้รวม
ผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีรายได้รวม 11.71
และ 61.70 ล้านบาทตามลาดับ เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมาที่มีรายได้รวม 69.12 และ 208.85 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยรายได้รวมสาหรับงวด 3 เดือนลดลง 57.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.06 และงวดเก้าเดือนลดลง 147.15
ล้านบาทหรือร้อยละ 70.46
กาไร(ขาดทุน)และกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีกาไร 16.73 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานงวดสามเดือนของปีที่ผ่านมาซึ่งมีผลขาดทุน 15.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.68 ล้านบาท
หรือร้อยละ 204.87 และมีกาไรเบ็ดเสร็จสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จานวน 16.02 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 185.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จจานวน 18.67 ล้านบาท
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีผลขาดทุน 16.93 ล้านบาทลดลง 45.25 ล้านบาท
หรือร้อยละ 159.79 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีผลกาไร 28.32 ล้านบาท และมี ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นงวดจานวน
14.02 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีผลกาไรเบ็ดเสร็จจานวน 21.13 ล้านบาท
บริษัทขอเรียนชี้แจงถึ งสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของงบกาไรขาดทุนสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุด ณ
วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้
1. รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและรายได้อื่น
บริษัทมีรายได้จากการรับงานก่อสร้างสาหรับงวดสามเดือนจานวน 10.46 ล้านบาทลดลง 55.20 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 84.07 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา สาหรับงวดเก้าเดือนมีรายได้ 57.78 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่าน
มา 133.75 ล้านบาทหรือร้อยละ 69.83 เกิดจากรายได้งานโครงการเก่าซึ่งแล้วเสร็จสมบูรณ์ และงานโครงการใหม่จะเริ่ม
ดาเนินการก่อสร้างในเดือนตุลาคมนี้
2. ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
ต้นทุนจากการรับงานก่อสร้างสาหรับงวดสามเดือนจานวน 8.27 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 53.07 ล้านบาท
หรือร้อยละ 86.52 และงวดเก้าเดือนจานวน 48.92 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 131.04 ล้านบาทหรือร้อยละ 72.81 ลดลง
ตามปริมาณงานของโครงการที่เหลือ
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3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสาหรับงวดสามเดือน ดังนี้
ค่าใช้จา่ ย/รายรับ
ปี 2563
ค่าใช้จา่ ยพนักงานและสวัสดิการ
16,420,127
ค่าใช้จ่ายอื่น
8,340,193
ค่าใช้จ่าย(รายรับ)ปันส่วน
หนี้สูญ
1,841,890
ยอดรวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร
26,602,210

ปี 2562
13,882,751
11,607,734
(2,574,362)
22,916,123

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสาหรับงวดสามเดือนจานวน 26.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่
ผ่านมาจานวน 3.69 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.86 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพนักงานและสวัสดิการจานวน 16.42 ล้านบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลักสองประการ คือ (ก) มีการปรับโครงสร้างองค์กรทาให้ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยในงวดนี้จานวน
2.30 ล้านบาท และ (ข) มีการปรับโยกย้ายพนักงานบางส่วนทาให้ส่วนกลางต้องรับค่าใช้จ่ายพนักงานและสวัสดิการที่
สูงขึ้นเล็กน้อย อีกทั้งในงวดนี้มีการตัดจาหน่ายหนี้สูญจานวน 1.84 ล้านบาท แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการบริหารลดลง 3.27
ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายปันส่วนของหน่วยงานที่เป็นฝ่ายสนับสนุนหน่วยงานก่อสร้างลดลงตามจานวนของโครงการ
ก่อสร้างทาให้ส่วนกลางยังคงต้องรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อยู่
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสาหรับงวดเก้าเดือน ดังนี้
ค่าใช้จา่ ย/รายรับ
ค่าใช้จา่ ยพนักงานและสวัสดิการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่าย(รายรับ)ปันส่วน
หนี้สูญ
ยอดรวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2563
42,970,529
25,466,718
15,089,495
83,526,742

ปี 2562
43,649,414
31,338,932
(6,157,336)
68,831,010

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสาหรับงวดเก้าเดือนจานวน 83.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.70 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 21.35 จากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารได้รวมการตัดจาหน่ายหนี้สูญ 15.09 ล้านบาท
ซึ่งการตัดจาหน่ายหนี้สูญจานวนดังกล่าว บริษัทได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อจานวนนี้ไว้เต็มจานวนและเพียงพอ และแสดง
การกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนนี้แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายดาเนินงานแล้วในงบการเงิน ทั้งนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร (ไม่รวมหนี้สูญตัดจาหน่าย) จานวน 68.44 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา 0.39 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.57 และ
บริษัทอยู่ระหว่างดาเนินการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ และ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
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4. ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าและประมาณการหนี้สินคดีฟ้องร้อง
บริษัทมีการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนจานวน 8.03 ล้านบาท และ
22.18 ล้านบาทตามลาดับ แสดงแยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบการเงิน หลังจากหักผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของหนี้สูญที่ตัดจาหน่ายจานวนดังกล่าวข้างต้น จานวนคงเหลือผลของการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนจานวน 6.19 ล้านบาท และ 7.09 ล้านบาทตามลาดับซึ่งเกิดจากหนี้สูญที่ได้รับชาระคืน
สาหรับไตรมาสนี้บริษัทได้มีการกลับรายการประมาณการหนี้สินสาหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องจานวน
31.25 ล้านบาท จากการสิ้นสุดของคดีความตามคาพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ให้ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงิน
ให้บริษัทเป็นจานวน 65.01 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยนับวันถัดจากวั นฟ้องจนกว่าจะชาระครบถ้วนเต็มจานวน ซึ่งจานวน
เงินดังกล่าวเป็นจานวนเงินหลังหักเงินชดเชยแก่ผู้ว่าจ้างจานวน 3.62 ล้านบาทแล้ว
5. ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนจานวน 0.06 ล้านบาทและ 0.36 ล้านบาท
ตามลาดับ บริษัทไม่มีภาระต้นทุนทางการเงิน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายพิษณุ วิชิตชลชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)
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