ที

028/2562

เรือง
เรียน

คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สําหรับไตรมาสที 3 ปี 2562
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14 พฤศจิกายน 2562

บริษัท ฯ ขอชีแจงผลการดํ า เนิ น งานสํ า หรับ ไตรมาสที 3 ปี 2562 สินสุ ด วัน ที 30 กัน ยายน 2562 มี
รายละเอียดดังนี
ล้านบาท
เพิ มขึน (ลดลง)
รายการ
Q3/2562
Q3/2561
ล้านบาท
ร้อยละ
รายได้รวม
327.35
544.17
(216.82)
(39.84)
ค่าใช้จ่ายรวม
323.11
503.25
(180.14)
(35.80)
กําไร(ขาดทุน)
3.13
48.72
(45.59)
(93.58)
กําไร(ขาดทุน) – บริษทั ใหญ่
2.91
45.08
(42.18)
(93.57)
สําหรับไตรมาสที 3 สินสุดวันที 30 กันยายน 2562 บริษทั ฯมีกําไรสุทธิ-บริษัทใหญ่ จํานวน 2.91 ล้านบาท มี
กําไรลดลง 42.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.57 เมือเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันของปี 2561 ในไตรมาส
ที 3/2561 บริษัท ฯ มีกํ าไรจากธุร กิจทีได้จํา หน่ า ยไปในช่ ว งปลายปี 2561 จํานวน 5.30 ล้า นบาท โดยมีร ายละเอีย ด
ดังต่อไปนี
1.รายได้ธรุ กิ จก่อสร้าง
รายการ
รายได้งานก่อสร้าง
ต้นทุนงานก่อสร้าง
กําไรขันต้น

Q3/2562
298.75
280.05
18.70

Q3/2561
534.17
461.67
72.50

ล้านบาท
เพิ มขึน (ลดลง)
ล้านบาท
ร้อยละ
(235.42)
(44.07)
(181.62)
(39.34)
(53.80)
(74.21)

บริษทั ฯมีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างจํานวน 298.75 ล้านบาท สําหรับไตรมาสที 3 สินสุดวันที 30 กันยายน 2562
ลดลงจํานวน 235.42 ล้า นบาท หรือ ร้อยละ 44.07 เมือเปรีย บเทีย บกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ของปี 2561
เนืองจาก
 โครงการขยายระบบขนส่งนํามันภาคเหนือ (NFPT) อยู่ในช่วงการเตรียมงานและแก้ไขแบบในส่วนงานทีมี
การเปลียนแปลงของโครงการระยะที 2 ทําให้มงี านเพิมมูลค่า 985 ล้านบาท ซึงอยู่ในช่วงทําสัญญาเพิมเติม
ณ วันที 30 กัน ยายน 2562 บริษัท ได้รบั รู้รายได้ของโครงการขยายระบบขนส่งนํ ามันภาคเหนือ (NFPT)
ทังสินเท่ากับร้อยละ 69.19 ของมูลค่าโครงการ มูลค่างานคงเหลือ 1,485 ล้านบาท


โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟและสะพานข้ามทางรถไฟ บริษทั ได้รบั รู้รายได้เท่ากับร้อยละ 18.03 ของมูลค่า
โครงการ มูลค่างานคงเหลือ 245 ล้านบาท



โครงการงานสร้างบ่อพักและร้อยสายไฟฟ้ าใต้ดนิ มูลค่า 85 ล้านบาท อยู่ระหว่างสํารวจสภาพทางธรณีวทิ ยา
เพือใช้ในการขุดเจาะ การสังซือวัสดุอุปกรณ์ และรอการอนุมตั เิ ข้าพืนทีจากหน่ วยงานราชการ คาดว่าจะเริม
รับรูร้ ายได้ในไตรมาสที 4 ปี 2562



โครงการซือขายวัสดุโครงสร้างอาคาร เครืองจักรและอุปกรณ์ไม่ใช้แล้วพร้อมรือถอนและปรับปรุงพืนที มูลค่า
191 ล้านบาท สําหรับไตรมาสที 3 สินสุดวันที 30 กันยายน 2562 อยู่ระหว่างรอใบอนุญาตรือถอน ซึง
ปั จจุบนั ได้รบั ใบอนุญาตรือถอนแล้ว คาดว่าจะเริมรับรูร้ ายได้ในไตรมาสที 4 ปี 2562

ต้นทุนงานก่อสร้างจํานวน 280.05 ล้านบาท ลดลง 181.62 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชี
เดียวกันของปี 2561 ซึงสอดคล้องกับปริมาณงานทีลดลง
2.รายได้จากธุรกิ จพลังงาน
วันที 30 สิงหาคม 2562 บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จํา กัด เข้า ทํา การลงทุนซือหุ้นสามัญ ของ บริษัท โรงไฟฟ้ า
หนองรี จํากัด กาญจนบุรี จํานวน 1.6 ล้านหุ้น หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน โดยมีมูลค่ารวมทังสิน
150 ล้านบาท ซึงดําเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ าจากเชือเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ขนาดกําลังขายไฟฟ้ า 3.0 เมกกะวัตต์
และได้ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้ าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ให้กบั การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
เป็ นทีเรียบร้อยแล้ว สัญญาซือขายไฟฟ้ ามีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนืองครังละ 5 ปี ตลอดไปโดยอัตโนมัติ ทีตังของโรงไฟฟ้ า
ตําบลหนองรี อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
สําหรับไตรมาสที 3 สินสุดวันที 30 กันยายน 2562 บริษัทได้รบั รู้รายได้จากธุรกิจพลังงานของเดือนกันยายน
2562 โดยมีรายได้จากการขายรวม 5.39 ล้านบาทและกําไรขันต้น 2.31 ล้านบาท
3.รายได้อืน
รายได้อืนเพิมขึนจํานวน 2.88 ล้านบาทเมือเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันของปี 2561 รายได้อนื
ทีเพิมขึนมาจากรายได้จากการให้บริการพืนทีของบริษทั และรายได้จากการขายวัสดุสนเปลื
ิ องของธุรกิจก่อสร้าง
จากการซือธุรกิจโรงไฟฟ้ าทีใช้เชือเพลิงจากก๊าซชีวภาพในไตรมาสที 3 สินสุดวันที 30 กันยายน 2562 บริษทั ได้
รับรูผ้ ลต่างระหว่างสิงตอบแทนในการซือกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีสินสุทธิทระบุ
ี ได้เป็ นกําไรจากการซือ
ธุรกิจจํานวน 10.32 ล้านบาท
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเชิดศักดิ กู้เกียรตินันท์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

