ที#

006/2563
27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื# อง
เรี ยน

คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สําหรับปี 2562
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิMง จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ขอชีMแจงผลการดําเนินงานสําหรับ ปี 2562 สิM นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2562 โดยมีรายละเอียดดังนีM
หน่วย : ล้านบาท
เพิม( ขึน, (ลดลง)
รายการ
2562
2561
ล้ านบาท
ร้ อยละ
รายได้รวม
1,275.42
2,425.33
(1,149.91)
(47.41)
ค่าใช้จ่ายรวม
1,234.22
2,302.37
(1,068.14)
(46.39)
กําไร(ขาดทุน)
38.52
154.34
(115.81)
(75.04)
กําไร(ขาดทุน) – บริ ษทั ใหญ่
32.36
148.66
(116.30)
(78.23)
กําไรจากการดําเนินงานต่อเนื#อง
32.36
110.99
(78.63)
(70.65)
กําไรจากการดําเนินงานที#ยกเลิก
37.66
(37.66)
(100.00)
สําหรับปี สิM นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ-บริ ษทั ใหญ่ จํานวน 32.36 ล้านบาท มีกาํ ไรลดลง 116.30
ล้านบาท หรื อร้อยละ 78.23 เมื#อเปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันของปี 2561 เนื#องจากในปี 2561 บริ ษทั มีกาํ ไรจาก
การขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และมีกาํ ไรจากการดําเนิ นงานที#ยกเลิกในธุ รกิจสื# อจํานวน 103.04 ล้านบาท และ 37.66 ล้าน
บาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนีM
1.รายได้ ธุรกิจก่ อสร้ าง
รายการ
รายได้งานก่อสร้าง
ต้นทุนงานก่อสร้าง
กําไรขัMนต้น

2562

2561

1,150.23
1,054.25
95.98

2,273.38
2,119.02
154.36

หน่วย : ล้านบาท
เพิม( ขึน, (ลดลง)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
(1,123.15)
(49.40)
(1,064.77)
(50.25)
(58.38)
(37.82)

บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างจํานวน 1,150.23 ล้านบาท สําหรับปี สิM นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจํานวน
1,123.15 ล้านบาท หรื อร้อยละ 49.40 เมื#อเปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันของปี 2561 แต่อตั รากําไรขัMนต้นของ
ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 8.34 ซึ#งสู งกว่าปี 2561 ซึ#งเท่ากับร้อยละ 6.79 ทัMงนีMเนื#องจาก

•

โครงการขยายระบบขนส่ งนํMามันภาคเหนื อ (NFPT) มีการแก้ไขแบบในส่ วนงานที#มีการเปลี#ยนแปลงทําให้มี
มูลค่างานเพิ#มในปี 2562 จํานวน 1,095.43 ล้านบาท ซึ# งในส่ วนงานเพิ#มนีMมีงานที#ทาํ เสร็ จแล้ว 110.43 ล้านบาท
ส่ วนงานที#เพิ#มมูลค่า 985 ล้านบาท ได้ทาํ สัญญาแล้วเสร็ จในเดือนมกราคม 2562 รวมทัMงบริ ษทั ได้รับการขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 6-12 เดือน ทัMงนีM ขM ึนกับการอนุมตั ิการเปลี#ยนแปลงแบบในการก่อสร้าง บริ ษทั ได้
รับรู ้ รายได้ของโครงการขยายระบบขนส่ งนํMามันภาคเหนื อ (NFPT) ทัMงสิM นเท่ากับร้ อยละ 76.40 ของมูลค่า
โครงการ มูลค่างานคงเหลือ 1,136 ล้านบาท

•

โครงการก่อสร้างสถานี รถไฟและสะพานข้ามทางรถไฟ บริ ษทั ได้รับรู ้รายได้เท่ากับร้อยละ 37.38 ของมูลค่า
โครงการ มูลค่างานคงเหลือ 220 ล้านบาท

•

โครงการงานสร้างบ่อพักและร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน มูลค่า 85 ล้านบาท บริ ษทั ได้รับรู ้รายได้เท่ากับร้อยละ 14.4
ของมูลค่าโครงการ มูลค่างานคงเหลือ 73.18 ล้านบาท บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการสั#งซืM อวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรี ยม
การเข้าดําเนิ นการก่อสร้ าง ปั จจุบนั รอการอนุ มตั ิเข้าพืMนที#จากหน่ วยงานราชการ คาดว่าจะเริ# มเข้าพืMนที#เพื#อ
ดําเนินการก่อสร้างได้ในไตรมาสที# 1 ปี 2563

•

โครงการซืM อขายวัสดุ โครงสร้ างอาคาร เครื# องจักรและอุปกรณ์ ไม่ใช้แล้วพร้ อมรืM อถอนและปรั บปรุ งพืMนที#
ปั จจุบนั ได้รับใบอนุญาตรืM อถอนแล้ว และรับรู ้รายได้ทM งั หมดในไตรมาสที# 4 ปี 2562
ต้นทุ นงานก่ อสร้ างจํานวน 1,054.25 ล้านบาท ลดลง 50.25 ล้านบาท เมื# อเปรี ยบเที ยบกับรอบระยะเวลาบัญชี
เดียวกันของปี 2561 ซึ#งสอดคล้องกับปริ มาณงานที#ลดลง
2.รายได้ จากธุรกิจพลังงาน
วันที# 30 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จํากัด เข้าทําการลงทุนซืM อหุ น้ สามัญของ บริ ษทั โรงไฟฟ้า หนองรี
จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี (โรงไฟฟ้ าหนองรี ) จํานวน 1.6 ล้านหุ ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน โดยมี
มูลค่ารวมทัMงสิM น 150 ล้านบาท ซึ# งดําเนิ นธุ รกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชืMอเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ขนาดกําลังขายไฟฟ้า 3.0
เมกกะวัตต์ และได้ดาํ เนิ นการจําหน่ ายไฟฟ้ าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Operation Date: COD) ให้กบั การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคเป็ นที#เรี ยบร้อยแล้ว สัญญาซืM อขายไฟฟ้ามีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื#องครัMงละ 5 ปี ตลอดไปโดยอัตโนมัติ โรงไฟฟ้าหนอง
รี ตM งั อยูท่ ี# ตําบลหนองรี อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
สําหรับปี สิM นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้รับรู ้รายได้จากธุ รกิจพลังงานของเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562
โดยมีรายได้จากการขายรวม 21.49 ล้านบาท และกําไรขัMนต้น 8.83 ล้านบาท

3.รายได้ อื(น
รายได้อื#นเพิ#มขึMนจํานวน 44.46 ล้านบาทเมื#อเปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันของปี 2561 รายได้อื#นที#
เพิ#มขึMนมาจากรายได้จากการให้บริ การพืMนที#ของบริ ษทั รายได้จากการขายวัสดุสิMนเปลืองของธุ รกิจก่อสร้างและกําไรจากการ
ขายวัสดุอุปกรณ์พร้อมรืM อถอน
จากการซืM อธุรกิจโรงไฟฟ้าที#ใช้เชืMอเพลิงจากก๊าซชีวภาพในปี 2562 บริ ษทั ได้รับรู ้ผลต่างระหว่างสิ# งตอบแทนในการ
ซืMอกับมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิและหนีMสินสุ ทธิที#ระบุได้เป็ นกําไรจากการซืMอธุรกิจจํานวน 10.32 ล้านบาท
นอกจากนีM ในช่วงเดือนมกราคม 2563 บริ ษทั ได้เข้ารับงานโครงการก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้ าลงใต้ดินบนทาง
หลวงหมายเลข 304 อําเภอปากเกร็ ด-ศูนย์ราชการ เพิ#มอีก 1 โครงการ มูลค่า 334 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะสามารถเริ# มรับรู ้รายได้
ในไตรมาส 1/2563
รวมถึงในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จํากัด ซึ# งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้าลงทุนซืM อหุ น้ ใน
กิจการโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด โดยมีมูลค่าการลงทุนทัMงสิM น จํานวน 134.47 ล้าน
บาท โดยบริ ษทั คาดว่าจะสามารถเริ# มรับรู ้รายได้ในไตรมาส 4/2563

จึงเรี ยนมาเพื#อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ\ กูเ้ กียรตินนั ท์)
ประธานเจ้าหน้าที#บริ หาร

