
 
      

 

 

วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ ไตรมาส 3 ปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  

 บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลล่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลการด าเนินงานรวมส าหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 

กนัยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

งบก ำไรขำดทุน 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
งวด 9 เดือน สิน้สุดวันที ่ เปล่ียนแปลง 

30 กนัยำยน
2563 

30 กนัยำยน
2562 

จ ำนวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 2,083.74 1,639.83 443.91 27.07 

รายไดจ้ากการขายวสัดกุ่อสรา้ง 18.26 20.82 (2.56) (12.30) 
ตน้ทนุในการรบัเหมาก่อสรา้ง 1,615.14 1,381.19 233.95 16.94 

ตน้ทนุขายวัสดกุ่อสรา้ง 16.88 16.43 0.45 2.74 

ก าไรขัน้ตน้ 468.60 258.63 209.97 81.19 

รายไดอ้ื่น 11.86 14.14 (2.28) (16.12) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน 0.87 12.69 (11.82) (93.14) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 171.69 157.09 14.60 9.29 

ค่าใชจ้่ายการเงิน (53.93) (52.67) (1.26) 2.39 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (52.52) (13.07) (39.45) 301.84 

ก ำไรส ำหรับงวด 204.57 67.02 137.55 205.24 

 

รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง 

ส าหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งจ านวน 2,083.74 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 

443.91 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 27.07 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกันของปี 2562 โดยเม่ือพิจารณาจากสัดส่วนรายไดจ้าก

การรบัเหมาก่อสรา้งในประเทศเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 เนื่องจากบริษัทรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการอโุมงคท์าง

คู่จังหวัดสระบุรี-นครราชสีมาเพ่ิมขึน้ซึ่งเป็นงานโครงการใหญ่ของบริษัท และงานโครงการงานบ่อพักและท่อรอ้ยสายไฟใต้ดิน 

รว่มกบัโครงการรถไฟฟ้าที่เพ่ิมขึน้ โดยรบัรูร้ายได ้จ านวน781.27 ลา้นบาท โครงการอโุมงคส่์งน า้แม่แตงแม่งดัจ านวน 363.82 ลา้น

บาท โครงการขยายถนนจาก 2 เลนเป็น 4 เลนรบัรูร้ายไดจ้ านวน 226 ลา้นบาท และโครงการบ่อพักและท่อรอ้ยสายไฟรถไฟฟ้า

สายสีเหลืองจ านวน 224.25 ลา้นบาท เป็นส าคัญ ส าหรบัรายไดร้บัเหมาก่อสรา้งต่างประเทศ พบว่าเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกับงวด 9 
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เดือนแรกของปี 2562 เป็นผลจากบริษัทมีงานก่อสรา้งใหม่ในประเทศลาวเพ่ิมเติมในปี 2563 จ านวน 3 โครงการ ส่งผลใหบ้ริษัทมี

รายไดเ้พ่ิมเติมในงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ส่งผลใหมี้รายไดจ้ากการรบัเหมาในต่างประเทศเพ่ิมขึน้ โดยสามารถแบ่งเป็นรายได้

จากการใหบ้ริการรายละเอียดดงันี ้

o รายไดจ้ากการรบัเหมางานก่อสรา้งอุโมงคแ์ละโครงสรา้งใตด้ินเพ่ิมขึน้จ านวน 281.56 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้

รอ้ยละ 28.02 จากการรบัรูร้ายไดข้องโครงการอโุมงคท์างคู่จงัหวดัสระบุรี-นครราชสีมา เป็นส าคญั โดยมีรายได้

งวด 9 เดือนแรก ในปี 2563 เท่ากับ 875.10 ลา้นบาท ประกอบกับบริษัทมีการก่อสรา้งงานก่อสรา้งอโุมงคผ์นั

น า้และงานปรบัปรุงฐานรากเข่ือนประเทศกมัพูชา ซึ่งเริ่มด าเนินงานเม่ือปลายปี 2562 ส่งผลใหบ้ริษัทมีรายได้

งานก่อสรา้งอโุมงคแ์ละโครงสรา้งใตด้ินเพ่ิมขึน้ดงักล่าว 

o บริษัทไม่มีรายไดง้านก่อสรา้งเข่ือน เม่ือเทียบกับงวด 9 เดือนแรกของปี 2562 เนื่องจากงานก่อสรา้งเข่ือนของ

บริษัทจ านวน 2 โครงการ ซึ่งไดแ้ก่ งานก่อสรา้งเข่ือนที่น า้กงประเทศลาว และงานก่อสรา้งท านบดินหวังานอ่าง

เก็บน า้แม่สะลวม บริษัทไดด้ าเนินการแลว้เสร็จในปี 2562 

o รายไดจ้ากการรบัเหมางานก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลังน า้ลดลงจ านวน 58.41 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 76.81 

เนื่องจากงานโครงการโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน า้ในจังหวัดอตุรดิตถอ์ยู่ช่วงทา้ยโครงการและอยู่ระหว่างการรอ

ติดตั้งแผงควบคุม ซึ่งประสบปัญหาการสั่งอปุกรณจ์ากประเทศอินเดียเนื่องจากเหตุการณโ์รคระบาด  Covid-

2019 ท าใหง้านเสร็จชา้กว่าก าหนด ส่งผลใหบ้ริษัทยังรบัรูร้ายไดไ้ม่ไดเ้นื่องจากงานยงัไม่แลว้เสร็จดังกล่าว ซึ่ง

บริษัทอยู่ระหว่างการขอสงวนสิทธิตามมาตรการการช่วยเหลือของภาครฐัส าหรบับริษัทที่ไดร้บัผลกระทบจาก

โรคระบาด Covid-2019 

o รายได้จากการรบัเหมางานก่อสรา้งท่อลอดใต้ดินวิธีดันท่อและวิธีเจาะดึงท่อเพ่ิมขึน้ 39.87 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 20.62 เพ่ิมขึน้เนื่องจากการรับรูร้ายได้ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง บริเวณช่วง ถนน

ลาดพรา้ว-ส าโรง เป็นส าคญั 

o รายไดจ้ากการรบัเหมางานก่อสรา้งดา้นอื่นๆ เพ่ิมขึน้จ านวน 189.93 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 53.25 จาก

ทัง้งานในประเทศและงานต่างประเทศ โดยรายไดเ้พ่ิมขึน้จากงานถนนนทางหลวง โครงการงานก่อสรา้งประตู

ระบายน า้ และการก่อสรา้งงานอื่นๆ ในต่างประเทศ อาทิ งานเสริมความมั่นคงและแข็งแรงของเจดีย ์ประเทศ

พม่า งานเจาะส ารวจทางธรณีวิทยาและธรณีเทคนิค เข่ือน Xekong 4 ประเทศลาว และงานแก้ไขการรั่วซึม

บริเวณ Outlet Conduit เข่ือนน า้เลือกและเข่ือนน า้แก่น ประเทศลาว 
 

ต้นทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ำงและอัตรำก ำไรข้ันต้น 

งวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ตน้ทุนในการรบัเหมาก่อสรา้งเพ่ิมขึน้จ านวน 233.95 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 16.94 

เม่ือเทียบกับงวด 9 เดือนแรกของปี 2562 โดยเพ่ิมขึน้ในทิศทางเดียวกับรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสรา้ง ส าหรบัสัดส่วนตน้ทุน

ก่อสรา้งเม่ือเทียบกับรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสรา้ง พบว่ามีสัดส่วนลดลงจากรอ้ยละ 84.23 เป็นรอ้ยละ 77.51 โดยในงวด 9 

เดือนแรกของปี 2563 บริษัทมีสดัส่วนตน้ทนุต่อรายไดข้องโครงการต่างๆ ดีขึน้เนื่องจากโครงการใหม่ๆ ที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้ที่สูงใน

งวด 9 เดือนแรกปี 2563 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ อาทิ โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิ

ระเป็นงานที่ก าไรขัน้ตน้ค่อนขา้งสงู เนื่องจากเป็นงานที่บริษัทมีประสบการณก์ารท างานสงูจากการก่อสรา้งอโุมงค ์และการบริหาร
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การใชเ้ครื่องจกัรที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และไดร้บัอตัราก าไรขัน้ตน้สงูดงักล่าว

ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาส 3 ปี 2563 

ส าหรบัก าไรขัน้ตน้ของบริษัทงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 เพ่ิมขึน้ 209.97 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 81.18 เม่ือเทียบ

กับงวด 9 เดือนแรกของปี 2562 โดยสาเหตุที่ท  าใหก้ าไรขั้นตน้ของบริษัทเพ่ิมขึน้ เนื่องจากสัดส่วนตน้ทุนเงินเดือนและค่าจ้าง

หน่วยงาน สัดส่วนตน้ทุนค่าใชจ้่ายหน่วยงาน และสัดส่วนตน้ทุนค่าเส่ือมราคาที่ลดลงเนื่องจากมีเครื่องจักรบางรายการที่ตัดค่า

เส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ในโครงการ ส่งผลใหส้ดัส่วนตน้ทนุต่อรายไดล้ดลงดงักล่าว โดยในงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 

บริษัทมีสดัส่วนตน้ทนุต่อรายไดข้องโครงการดีขึน้เนื่องจากโครงการใหม่ๆ ที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้ที่สงูในงวด 9 เดือนแรกปี 2563 เม่ือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยเฉพาะงานโครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ โดยเฉพาะงานโครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วง

มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระที่มีอัตราก าไรขั้นตน้สูง ซึ่งบริษัทก็สามารถบริหารตน้ทุนในโครงการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้

การบริหารตน้ทุนที่ดีขึน้เนื่องจากมีเครื่องจักรบางรายการที่ตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยังใชง้านอยู่ ในโครงการ และจากงาน

เพ่ิมเติมของโครงการที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้สงู ท าใหก้ าไรขัน้ตน้ของโครงการดีขึน้  ส่งผลใหภ้าพรวมอตัราก าไรขัน้ตน้ของบริษัทดีขึน้

เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

งวด 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารเพ่ิมขึน้จ านวน 14.60 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 9.29 

สาเหตุที่ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพ่ิมขึน้เป็นผลจากค่าใชจ้่ายสนับสนุนการผลิตที่ไม่สามารถปันส่วนตน้ทุนการรบัเหมาก่อสรา้ง

เพ่ิมขึน้จ านวน 20.55 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 127.51 เนื่องจากมีค่าใชจ้่ายศนูยซ์่อมบ ารุงส่วนกลางของบริษัทเพ่ิมขึน้ รวมทัง้

การเพ่ิมขึน้ของค่าตอบแทนกรรมการและฝ่ายบริหาร เพ่ิมขึน้จ านวน 2.10 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 37.53 รวมทัง้การเพ่ิมขึน้

ของโบนสัจ่ายพนกังานเพ่ิมขึน้ 1.73 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 157.37 โดยโบนสัจ่ายพนกังานที่เพ่ิมขึน้เนื่องจากการปรบัอัตรา

เงินเดือนและอตัราการจ่ายโบนสัเพ่ิมขึน้ 

 

ก ำไรสุทธิ 

งวด 9 เดือนแรกสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิเท่ากบั 204.57 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากับ

รอ้ยละ 9.67 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 เป็นผลจากโครงการใน 9 เดือนแรกของ 2563 ที่ยังมีก าไรขั้นตน้สูงในหลาย

โครงการใหญ่ๆ ทัง้โครงการในต่างประเทศและโครงการในประเทศ ประกอบกบัเม่ือเปรียบเทียบสดัส่วนค่าใชจ้่ายบริหารต่อรายได้

พบว่าค่าใชจ้่ายในการบริหารมีสดัส่วนลดลงแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทมีการบริหารค่าใชจ้่ายไดด้ีขึน้เนื่องจากมีเครื่องจกัรบางรายการที่

ตัดค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ในโครงการ  และการลดลงของสัดส่วนของเงินเดือนส านักงานต่อรายไดล้ดลง แสดงให้

เห็นว่าบริษัทมีประสิทธิภาพการสรา้งรายไดข้องบริษัทดีขึน้ และสัดส่วนค่าใชจ้่ายทางการเงินที่ลดลงส่งผลใหบ้ริษัทมีอตัราก าไร

สทุธิเพ่ิมสงูขึน้ดงักล่าว 
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ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ณ วันที ่ เปล่ียนแปลง 

30 กนัยำยน 
2563 

31 ธันวำคม 
2562 

จ ำนวน ร้อยละ 

สินทรพัย ์ 3,768.63 3,730.54 38.09 1.02 

หนีสิ้น 2,976.94 3,143.20 (166.26) (5.29) 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ 791.70 587.34 204.36 34.79 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (D/E Ratio) : เท่า 3.76 5.35 (1.59) (29.72) 
 

สินทรัพย ์

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษัทมีมลูค่าสินทรพัยร์วมเท่ากับ 3,768.63 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2562 จ านวน 38.09 

ลา้นบาท โดยสินทรพัยท์ี่เพ่ิมขึน้เป็นการเพ่ิมขึน้จากรายการลูกหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้จ านวน 103.61 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 

18.84 เป็นผลจากลูกหนีก้ารคา้กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกันเพ่ิมขึน้ จากค่างานที่บริษัทก่อสรา้งแลว้เสร็จที่ยังไม่ไดร้บัช าระเงินจาก

ลกูคา้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของลกูหนีก้ารคา้ของโครงการกรมชลประทานและการไฟฟ้านครหลวงเป็นส าคญั และสินทรพัย์

ที่เกิดจากสัญญา-รายไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ เป็นรายการรายไดท้ี่ยังไม่ไดเ้รียกช าระของบริษัทเป็นการรบัรูร้ายไดต้ามอัตราส่วน

ของงานที่ส าเร็จหักมูลค่างานก่อสรา้งที่เรียกเก็บแลว้ โดยบริษัทมีรายไดท้ี่ยังไม่ไดเ้รียกช าระเท่ากบั 1,284.58  ลา้นบาท เพ่ิมขึน้

จากปี 2562 จ านวน 43.19 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.48  รายไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช าระของโครงการ ส่วนใหญ่เกิดจากโครงการงาน

อุโมงคส่์งน า้และอาคารประกอบของอโุมงค ์จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 791.29 ลา้นบาท รายไดท้ี่ยังไม่ไดเ้รียกช าระจากโครงการ

ขยายถนนจาก 2 เลนเป็น 4 เลน จังหวัดอุดรธานี จ านวน 189.89 ลา้นบาท โครงการอุโมงค์ทางคู่จังหวัดสระบุรี-นครราชสีมา 

จ านวน 146.74 ลา้นบาท และโครงการก่อสรา้งประตรูะบายน า้ จงัหวดัเลย จ านวน 101.58 ลา้นบาท เป็นส าคญั 

หนี้สิน 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษัทมีหนีสิ้นรวมเท่ากบั 2,976.94 ลา้นบาท ลดลงจากช่วง ณ สิน้ปี 2562 จ านวน 166.26 

ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 5.29 ลดลงเนื่องจากรายการเงินรบัล่วงหนา้จากผูว่้าจา้งลดลงจ านวน 166.50 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ย

ละ 20.52 เนื่องจาก มีการส่งมอบงานจึงหกัเงินค่างวดงานกบัเงินรบัล่วงหนา้จากผูว่้าจา้งดังกล่าวตามสญัญา และการลดลงของ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินลดลงจ านวน 73.50 ลา้นบาท การลดลงของรายการเงินกูย้ืมระยะยาว

จากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และหนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงินที่ลดลงจ านวน 69.53 และ 23.08 ลา้นบาท

ตามล าดบั เนื่องจากการจ่ายช าระตามงวดการช าระเงิน 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากับ 791.70 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากช่วง ณ สิน้ปี 2562 จ านวน 

204.36 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 34.79 ส่วนใหญ่เพ่ิมจากก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ที่มี

ก าไรสทุธิเท่ากบั 204.57 ลา้นบาท  
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อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษัทมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากับ 3.76 เท่า โดยบริษัทมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อ

ส่วนของผูถ้ือหุน้ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2562 เนื่องจากการเพ่ิมขึน้ของส่วนผูถ้ือหุน้ที่เพ่ิมขึน้มากกว่าหนีสิ้นรวมที่เพ่ิมขึน้ โดยส่วนของ

ผูถ้ือหุน้ที่เพ่ิมขึน้เป็นรายการที่เพ่ิมขึน้จากก าไรสะสมที่ยังไม่ไดจ้ัดสรรเนื่องจากผลประกอบการจากการด าเนินงานของบริษัทที่

เพ่ิมขึน้จากก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ที่มีก าไรสทุธิเท่ากบั 204.57 ลา้นบาท 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ิมโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

(นายไชยา วงศล์าภพานิช) 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารและการเงิน 

บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลล่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 


