
 

 

ที# 006/2563 

                                27 กมุภาพนัธ์  2563 

 

เรื#อง คาํอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ  สาํหรับปี  2562 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 บริษทั ไทรทนั โฮลดิMง จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ขอชีMแจงผลการดาํเนินงานสาํหรับ ปี  2562  สิMนสุดวนัที#  31 ธนัวาคม  

2562  โดยมีรายละเอียดดงันีM  

           หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2562 2561 
เพิ(มขึ,น (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดร้วม 1,275.42 2,425.33 (1,149.91) (47.41) 

ค่าใชจ่้ายรวม 1,234.22 2,302.37 (1,068.14) (46.39) 

กาํไร(ขาดทุน) 38.52 154.34 (115.81) (75.04) 

กาํไร(ขาดทุน) – บริษทัใหญ่ 32.36 148.66 (116.30) (78.23) 

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนื#อง 32.36 110.99 (78.63) (70.65) 

กาํไรจากการดาํเนินงานที#ยกเลิก - 37.66 (37.66) (100.00) 

 

 สาํหรับปีสิMนสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั มีกาํไรสุทธิ-บริษทัใหญ่ จาํนวน 32.36 ลา้นบาท  มีกาํไรลดลง  116.30 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 78.23  เมื#อเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัของปี 2561  เนื#องจากในปี 2561 บริษทัมีกาํไรจาก

การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และมีกาํไรจากการดาํเนินงานที#ยกเลิกในธุรกิจสื#อจาํนวน 103.04 ลา้นบาท และ 37.66 ลา้น

บาท ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนีM  

 

1.รายได้ธุรกจิก่อสร้าง 

           หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2562 2561 
เพิ(มขึ,น (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดง้านก่อสร้าง 1,150.23 2,273.38 (1,123.15) (49.40) 

ตน้ทุนงานก่อสร้าง 1,054.25 2,119.02 (1,064.77) (50.25) 

กาํไรขัMนตน้ 95.98 154.36 (58.38) (37.82) 

 

บริษทั มีรายไดจ้ากธุรกิจก่อสร้างจาํนวน 1,150.23 ลา้นบาท สาํหรับปีสิMนสุดวนัที#  31 ธนัวาคม   2562  ลดลงจาํนวน  

1,123.15   ลา้นบาท  หรือร้อยละ  49.40  เมื#อเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัของปี 2561 แต่อตัรากาํไรขัMนตน้ของ

ปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 8.34 ซึ# งสูงกวา่ปี 2561 ซึ# งเท่ากบัร้อยละ 6.79  ทัMงนีM เนื#องจาก 



 

 

 

• โครงการขยายระบบขนส่งนํM ามนัภาคเหนือ (NFPT) มีการแกไ้ขแบบในส่วนงานที#มีการเปลี#ยนแปลงทาํให้มี

มูลค่างานเพิ#มในปี 2562  จาํนวน 1,095.43 ลา้นบาท ซึ# งในส่วนงานเพิ#มนีM มีงานที#ทาํเสร็จแลว้ 110.43 ลา้นบาท 

ส่วนงานที#เพิ#มมูลค่า 985 ลา้นบาท ไดท้าํสัญญาแลว้เสร็จในเดือนมกราคม 2562  รวมทัMงบริษทัไดรั้บการขยาย

ระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 6-12 เดือน ทัMงนีM ขึMนกบัการอนุมติัการเปลี#ยนแปลงแบบในการก่อสร้าง บริษทัได้

รับรู้รายไดข้องโครงการขยายระบบขนส่งนํM ามนัภาคเหนือ (NFPT)  ทัMงสิMนเท่ากบัร้อยละ 76.40  ของมูลค่า

โครงการ มูลค่างานคงเหลือ 1,136 ลา้นบาท 

 

• โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟและสะพานขา้มทางรถไฟ บริษทัไดรั้บรู้รายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 37.38 ของมูลค่า

โครงการ มูลค่างานคงเหลือ 220 ลา้นบาท 

 

• โครงการงานสร้างบ่อพกัและร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น มูลค่า 85 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บรู้รายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 14.4 

ของมูลค่าโครงการ มูลค่างานคงเหลือ 73.18  ลา้นบาท บริษทัไดด้าํเนินการสั#งซืMอวสัดุอุปกรณ์ และจดัเตรียม

การเขา้ดาํเนินการก่อสร้าง ปัจจุบนัรอการอนุมติัเขา้พืMนที#จากหน่วยงานราชการ  คาดว่าจะเริ#มเขา้พืMนที#เพื#อ

ดาํเนินการก่อสร้างไดใ้นไตรมาสที# 1 ปี 2563  

 

• โครงการซืMอขายวสัดุโครงสร้างอาคาร เครื# องจกัรและอุปกรณ์ไม่ใช้แลว้พร้อมรืM อถอนและปรับปรุงพืMนที# 

ปัจจุบนัไดรั้บใบอนุญาตรืMอถอนแลว้ และรับรู้รายไดท้ัMงหมดในไตรมาสที# 4 ปี 2562   

ตน้ทุนงานก่อสร้างจาํนวน 1,054.25  ลา้นบาท ลดลง  50.25  ลา้นบาท เมื#อเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชี

เดียวกนัของปี 2561  ซึ# งสอดคลอ้งกบัปริมาณงานที#ลดลง 

 

2.รายได้จากธุรกจิพลงังาน 

วนัที# 30 สิงหาคม 2562 บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จาํกดั เขา้ทาํการลงทุนซืMอหุน้สามญัของ บริษทั โรงไฟฟ้า หนองรี 

จาํกดั จงัหวดักาญจนบุรี (โรงไฟฟ้าหนองรี) จาํนวน 1.6 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน โดยมี

มูลค่ารวมทัMงสิMน 150 ลา้นบาท ซึ# งดาํเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชืMอเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ขนาดกาํลงัขายไฟฟ้า 3.0 

เมกกะวตัต ์และไดด้าํเนินการจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date: COD) ให้กบัการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคเป็นที#เรียบร้อยแลว้ สญัญาซืMอขายไฟฟ้ามีระยะเวลา 5 ปีและต่อเนื#องครัM งละ 5 ปีตลอดไปโดยอตัโนมติั โรงไฟฟ้าหนอง

รีตัMงอยูที่# ตาํบลหนองรี อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี   

 

 สาํหรับปี สิMนสุดวนัที# 31 ธนัวาคม  2562 บริษทัไดรั้บรู้รายไดจ้ากธุรกิจพลงังานของเดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2562 

โดยมีรายไดจ้ากการขายรวม 21.49 ลา้นบาท และกาํไรขัMนตน้ 8.83 ลา้นบาท  

 

 

 

 



 

 

3.รายได้อื(น 

รายไดอื้#นเพิ#มขึMนจาํนวน  44.46   ลา้นบาทเมื#อเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัของปี 2561  รายไดอื้#นที#

เพิ#มขึMนมาจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการพืMนที#ของบริษทั รายไดจ้ากการขายวสัดุสิMนเปลืองของธุรกิจก่อสร้างและกาํไรจากการ

ขายวสัดุอุปกรณ์พร้อมรืMอถอน 

 

จากการซืMอธุรกิจโรงไฟฟ้าที#ใชเ้ชืMอเพลิงจากก๊าซชีวภาพในปี 2562  บริษทัไดรั้บรู้ผลต่างระหวา่งสิ#งตอบแทนในการ

ซืMอกบัมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิและหนีM สินสุทธิที#ระบุไดเ้ป็นกาํไรจากการซืMอธุรกิจจาํนวน 10.32 ลา้นบาท 

 

นอกจากนีM  ในช่วงเดือนมกราคม 2563 บริษทัไดเ้ขา้รับงานโครงการก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าลงใตดิ้นบนทาง

หลวงหมายเลข 304 อาํเภอปากเกร็ด-ศูนยร์าชการ เพิ#มอีก 1 โครงการ มูลค่า 334 ลา้นบาท โดยบริษทัจะสามารถเริ#มรับรู้รายได้

ในไตรมาส 1/2563  

 

รวมถึงในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จาํกดั ซึ# งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดเ้ขา้ลงทุนซืMอหุน้ใน

กิจการโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สของบริษทั อคัรวฒัน ์พลงังานพืชหมุนเวยีน จาํกดั โดยมีมูลค่าการลงทุนทัMงสิMน จาํนวน 134.47 ลา้น

บาท โดยบริษทัคาดวา่จะสามารถเริ#มรับรู้รายไดใ้นไตรมาส 4/2563  

 

 

จึงเรียนมาเพื#อทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                 (นายเชิดศกัดิ\   กูเ้กียรตินนัท)์ 

                    ประธานเจา้หนา้ที#บริหาร 


