
 

 

ที� 005/2562 
 
วนัที�  27 กมุภาพนัธ์ 2562 

 
เรื�อง คาํอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ สาํหรับปี 2561 
เรียน กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 ตามที�บริษทัไทรทนั โฮลดิ5ง จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย (“บริษทัฯ”) ไดส่้งงบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปี
สิ5นสุดวนัที�  31 ธนัวาคม  2561  ที�ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้   บริษทัฯ ขอเรียนชี5แจงเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลง
ของผลประกอบการดงันี5  
 
รายการ 2561 2560 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดร้วม 2,273.38 854.67 1,418.71 165.99 
ตน้ทุนรวม (2,119.02) (801.20) (1,317.81) 164.48 
กาํไรขั5นตน้ 154.36 53.47 100.89 188.69 
รายไดอื้�น 151.96 11.86 140.10 1,181.72 
ค่าใชจ่้ายรวม (183.35) (142.29) (41.06) 28.86 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได ้ 122.97 (76.97) 199.93 259.77 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (6.30) (7.89) 1.59 (20.18) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด 154.34 (48.16) 202.50 420.44 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับ – บริษทัใหญ่ 148.66 (38.81) 187.47 483.03 

 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทั สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� EF ธนัวาคม 2561 มีจาํนวน 148.66 ลา้นบาท กาํไรเพิ�มขึ5น 

จาํนวน 187.47 ลา้นบาท หรือร้อยละ 483.03 เมื�อเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีสาเหตุหลกัมา
จากรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจ ดงัต่อไปนี5  

 
1. รายไดจ้ากธุรกิจก่อสร้าง  

รายการ 2561 2560 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดง้านก่อสร้าง 2,273.38 854.67 1,418.71 165.99 
ตน้ทุนงานก่อสร้าง (2,119.02) (801.20) (1,317.81) 164.48 
กาํไรขั5นตน้ 154.36 53.47 100.89 188.69 
ตน้ทุนงานก่อสร้างที�ไม่ไดน้าํมาใช ้ (37.69) (49.58) 11.89 (23.99) 



 

 

รายการ 2561 2560 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทุนทางการเงิน (4.34) (3.96) (0.38) 9.51 
 
รายไดธุ้รกิจก่อสร้าง สําหรับปีสิ5นสุดวนัที�  EF ธันวาคม 2561 เพิ�มขึ5นจาํนวน 1,418.71 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

FIJ.KK  เมื�อเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งเป็นการรับรู้รายไดต้ามงานที�แลว้เสร็จที�สาํคญั คือ
โครงการขยายระบบท่อขนส่งนํ5 ามนัไปภาคเหนือ (“NFPT”) มูลค่ารวม  3.72 พนัลา้นบาท ซึ�งมีงานของโครงการเพิ�มขึ5นจาก
ปีก่อนมูลค่า QRS ลา้นบาท ความสาํเร็จของงานสะสมเท่ากบัร้อยละ 69.40  

ตน้ทุนงานก่อสร้างเพิ�มขึ5น จาํนวน 1,317.81ลา้นบาท เมื�อเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัของปีก่อน 
ซึ�งสอดคลอ้งกบัปริมาณงานที�เพิ�มขึ5น ส่งผลใหมี้กาํไรขั5นตน้จาํนวน 154.36 ลา้นบาท เพิ�มขึ5นจาํนวน 100.89 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 188.69 เมื�อเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัของปีก่อน ตน้ทุนงานก่อสร้างที�ไม่ไดน้าํมาใชล้ดลง
ร้อยละ RE.KK ซึ�งเกิดจากมีการบริหารจดัการเครื�องจกัรใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ5น 
 ตน้ทุนทางการเงินเพิ�มขึ5นร้อยละ K.JFเมื�อเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากในปี 
RJIF มีการใชเ้งินกูย้มืระยะสั5นจากสถาบนัการเงินเพื�อใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในธุรกิจ 
 

2. รายไดอื้�น / ค่าใชจ่้าย  

รายการ 2561 2560 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย FSE.SE - FSE.SE - 
รายไดอื้�น QW.KR 11.86 37.07 312.60 
ค่าใชจ่้ายบริหาร FFK.QF KF.JI RX.WJ ES.QR 

 
ในปี  2561 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึ� งประกอบธุรกิจสื�อ โดยมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน  

103.04 ลา้นบาท  รายไดอื้�นมีจาํนวน  48.92 ลา้นบาท เพิ�มขึ5นจาํนวน  37.07 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 312.60 เมื�อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน มีสาเหตุที�สาํคญัจากการรับรู้รายไดจ้ากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์นและอื�นๆ ในธุรกิจก่อสร้าง จาํนวน EW.XX 
ลา้นบาท กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น Q.EJ ลา้นบาท  และรายไดด้อกเบี5ยรับและเงินปันผลรับ Q.SJ ลา้นบาท 

ในขณะที�ค่าใชจ่้ายบริหารปี  2561 มีจาํนวน  FFK.QF ลา้นบาท เพิ�มขึ5นจากปีก่อน  RX.WJ ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
ES.QR  มีสาเหตุที�สาํคญัจากค่าธรรมเนียมหนงัสือคํ5าประกนัธนาคารเพิ�มขึ5นจากการรับรู้รายไดข้องธุรกิจก่อสร้างเพิ�มขึ5น  
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพต่างๆ ค่าที�ปรึกษาเพื�อการขยายธุรกิจ 

 
3. กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานที�ยกเลิก 

รายการ 2561 2560 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานที�ยกเลิก 37.66 36.69 0.97 2.66 
 



 

 

ในปี RJIF บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั สแพลช มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ 
รวมถึงบริษทั สแพลช เอสเตท จาํกดั และ บริษทั สแพลช สตูดิโอ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม มีผลทาํให้บริษทัยกเลิก
ส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจสื�อ ดงันั5นบริษทัฯจึงแสดงผลการดาํเนินงานของส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจสื�อ ภายใตห้ัวขอ้ 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานที�ยกเลิกในงบการเงิน 
 
 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 
 
 
               ขอแสดงความนบัถือ 
 
        
         (นายเชิดศกัดิZ   กูเ้กียรตินนัท)์ 
            ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
 

 

 


