
 

 

 
ที่ 003/2561 
        วนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับปี 2560 
เรียน กรรมการผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ตามที่บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ("บริษัทฯ") ได้สง่งบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  
2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว บริษัทฯ ขอเรียนชีแ้จงเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการดงันี ้
 

 ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 

 
รายการ 

Q1/2560 Q2/2560 Q3/2560 Q4/2560 2560 2559 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้รวม 69.58 157.35 199.69 514.22 940.85 193.64 747.21 385.88 
ต้นทนุรวม (46.29) (138.75) (176.72) (485.49) (847.25) (145.06) 702.19 484.08 
ก าไรขัน้ต้น 23.29 18.60 22.97 28.73 93.60 48.58 45.05 92.66 
ขาดทุนสุทธิ - บริษัทใหญ่ (24.73) (13.24)  (7.97) 7.13 (38.81) (334.70) (295.89) (88.40) 

 
ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ รายงานผลขาดทนุสทุธิจ านวน 38.31 ล้านบาทซึ่งลดลงจากปี 2559 จ านวน 295.89 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 88.40) จาก
ขาดทนุจ านวน 334.70 ล้านบาท 
 
ผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ของบริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิจ านวน 7.13 ล้านบาท 
 
ภาพรวมในการด าเนินงานของบริษัทจากเหตกุารณ์ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
 

1. รายได้จากธุรกิจก่อสร้างเพ่ิมขึน้ - บริษัท สเตรกา จ ากดั (มหาชน) (“สเตรกา”) 

 
รายการ 

2560 2559 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้งานก่อสร้าง 854.67 112.85 741.82 657.33 
ต้นทนุงานก่อสร้าง (801.20) (94.34) 706.86 749.28 
ก าไรขัน้ต้น 93.60 48.58 45.02 92.66 
ต้นทนุก่อสร้างที่ไมไ่ด้น ามาใช้ (49.58) (68.28) (18.70) (27.39) 
ต้นทนุทางการเงิน (9.24) (5.50) 3.74 68.02 

 
ในปี 2560 รายได้จากงานก่อสร้างมีจ านวน  854.67 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 741.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 657.33  
ในระหว่างปี 2560 สเตรกาซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับงานโครงการใหม่หลายโครงการรวมถึงโครงการขยายระบบท่อขนส่งน า้มนัไป
ภาคเหนือ (“NFPT”) มลูค่า 3.3 พนัล้านบาท โดยรายได้ของบริษัท ฯ ที่เพิ่มขึน้เกิดจากโครงการต่าง ๆ ด าเนินการได้ตามแผนที่คาดการณ์ไว้
รวมถึง NFPT ซึง่แล้วเสร็จประมาณ 18.8%  
  



 

 

 
ในขณะเดียวกนัต้นทนุงานก่อสร้างเพิ่มขึน้ร้อยละ 749.28 และมีต้นทนุทางการเงิน(ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับเอกสารค า้ประกันงานก่อสร้าง)เพิ่มขึน้
ร้อยละ 68.02 จากปีก่อนซึง่สอดคล้องกบัปริมาณงานที่เพ่ิมขึน้ สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นมีจ านวน 93.60 ล้านบาทเพ่ิมขึน้ 45.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 92.66 เม่ือเทียบกับปีก่อน อีกทัง้ในระหว่างปี 2560 ต้นทนุก่อสร้างที่ไม่ได้น ามาใช้ของบริษัทฯ มีจ านวนลดลง ซึ่งเกิดจากการบริหารจดัการ
ต้นทนุได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 

2. รายได้จากธุรกิจสื่อ - บริษัท สแพลช จ ากดั (มหาชน) (“สแพลช มีเดีย”) 

 
รายการ 

2560 2559 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากธุรกิจสื่อ 86.18 80.79 5.39 6.67 
ต้นทนุธุรกิจสื่อ (46.05) (50.72) (4.67) (9.21) 
ก าไรขัน้ต้น 40.13 30.07 10.06 33.46 

 
ในปี 2560 รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัของสแพลช มีเดีย เพิ่มขึน้ 5.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.67 เม่ือเทียบกับปีก่อน ซึ่ง
เป็นไปตามมมุมองของผู้บริหาร โดยในปี 2559 การตดัสินใจขายบริษัท สปิน เวิร์ค จ ากัด และบริษัท มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จ ากัด รวมถึงการหยดุ
ด าเนินธุรกิจสื่อรายการโทรทศัน์และธุรกิจบริการช่องสญัญาณในปี 2560 เพื่อลดความเสี่ยงในการเผชิญกับธุรกิจขาลง ดงันัน้รายได้ของสื่อ
โฆษณานอกที่อยูอ่าศยัจงึมีรายได้ตามที่คาดการณ์ไว้ 
 

3. รายได้อ่ืน/ คา่ใช้จา่ย 

 
รายการ 

2560 2559 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้อ่ืน 21.59 8.51 13.08 153.80 
คา่ใช้จา่ย(ไมร่วมต้นทนุ) (111.17) (325.36) (214.19) (65.83) 

 
ในปี 2560 รายได้อ่ืนมีจ านวน 21.59 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 13.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 153.80 เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยสาเหตหุลักเกิดจาก
กิจกรรมจากฝ่ายการลงทนุและก าไรจากการขายทรัพย์สินบางสว่น  
 
ในขณะที่ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมต้นทุน) ปี 2560 มีจ านวน 111.17 ล้านบาท (ลดลงจากปีก่อน 214.19 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 65.83) ในปี 2559 
คา่ใช้จา่ยจ านวน 325.36 ล้านบาทรวมรายการขาดทนุจากการตัง้ส ารองและขาดทนุจากการขายกิจการซึง่สง่ผลให้ภาพรวมของรายการดงักล่าว
ดีขึน้จากปีก่อน 

 

  



 

 

 
4. ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก 

 
รายการ 

2560 2559 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานที่ยกเลิก 21.49 (54.79) 76.28 139.22 
 
ในปีระหวา่งปี 2560 ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้ยกเลิกธุรกิจการให้บริการช่องสญัญาณและธุรกิจสื่อรายการโทรทศัน์เพื่อให้
สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท โดยสาเหตหุลกัเกิดจากภาพรวมของธุรกิจดงักล่าวมีอตัราค่าบริการลดลงกว่า  50% อย่างไรก็ตามผลก าไรจาก
การด าเนินงานที่ยกเลิกสว่นใหญ่มาจากการกลบัรายการค่าธรรมเนียมประมาณ 11.40 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่เข้าข่ายต้องช าระค่าธรรมเนียม
ดงักลา่ว 
 

5. ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA) และ ก าไรขัน้ต้นของสเตรกา 

รายการ Q1/2560 Q2/2560 Q3/2560 Q4/2560 
EBITDA (ล้านบาท) (7.88) (7.98) 5.67 23.89 
ก าไรขัน้ต้น (ล้านบาท) 6.89 4.36 15.02 29.21 

 
ในขณะที่การเพิ่มขึน้ของผลก าไรจากสเตรกา ซึ่งเป็นผลจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึน้และรายได้ที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ EBITDA  
ปี 2560 เพ่ิมขึน้อยา่งมีสาระส าคญัจาก ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เป็นผลให้ก าไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้ในแตล่ะไตรมาสของปี 2560 
 
 
จงึเรียนมาเพื่อทราบ 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
        (นางสาวหลยุส์  เตชะอบุล) 
                     ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 
 


