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TRITN-SET 014/2563
14 พฤษภาคม 2563

เรื อง

คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สําหรับไตรมาสที 1 ปี 2563

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอชีแจงผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที 1 ปี 2563 สิ นสุด

วันที 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี
ล้านบาท
รายการ

ไตรมาส

ไตรมาส

1/2563

1/2562

เพิมขึน (ลดลง)
ล้านบาท

ร้ อยละ

รายได้รวม

451.86

184.17

267.69

145.35

ค่าใช้จ่ายรวม

441.72

177.48

264.24

148.88

กําไร(ขาดทุน)

9.25

6.34

2.91

45.90

กําไร(ขาดทุน) – บริ ษทั ใหญ่

7.92

4.47

3.45

77.18

สําหรับไตรมาสที 1 สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุ ทธิ-บริ ษทั ใหญ่ จํานวน 7.92 ล้านบาท มีกาํ ไร
เพิมขึน 3.45 ล้านบาท หรื อร้อยละ 77.18 และมีรายได้รวม 451.86 ล้านบาท มีรายได้เพิมขึน 267.69 ล้านบาท หรื อร้อยละ
145.35 เมือเปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันของปี ซึ งเกิดจากการรับรู ้รายได้ของธุ รกิจก่อสร้ างทีมีงานเพิมขึน
ตามสัญญาเพิมเติมมูลค่าสัญญา 985 ล้านบาท และรับรู้รายได้จากธุรกิจพลังงานในไตรมาสนี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1.รายได้ธุรกิจก่อสร้ าง
ล้านบาท
รายการ

ไตรมาส

ไตรมาส

1/2563

1/2562

เพิมขึน (ลดลง)
ล้านบาท

ร้ อยละ

รายได้งานก่อสร้าง

430.90

177.14

253.76

143.25

ต้นทุนงานก่อสร้าง

393.23

133.95

259.28

193.56

37.66

43.19

(5.53)

(12.80)

ต้นทุนงานก่อสร้างทีไม่ได้นาํ มาใช้

4.99

7.81

(2.82)

(36.11)

ต้นทุนทางการเงิน

0.74

0.36

0.38

105.56

กําไรขันต้น

บริ ษทั ฯมี รายได้จากธุ รกิ จก่ อสร้ างจํานวน 430.90 ล้านบาท สําหรับ ไตรมาสที 1 สิ นสุ ดวัน ที 31 มีน าคม 2563
เพิมขึนจํานวน 253.76 ล้านบาท หรื อร้อยละ 143.25 เมือเปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันของปี 2562 ทังนี
เนืองจาก



โครงการขยายระบบขนส่ งนํามันภาคเหนื อ (NFPT) มีการรับรู้รายได้ของโครงการตามสัญญาของงานระยะที
2 ซึ งรวมงานในส่ วนงานเพิมมูลค่า 985 ล้านบาท ทีได้ทาํ สัญญาแล้วเสร็ จในเดือนมกราคม 2563 ในส่ วน
กําไรขันต้น ของไตรมาสเดียวกันของปี 2562 สู งกว่า เนื องจากในไตรมาสที 1 ของปี 2562 บริ ษทั ได้มีการ
เรี ยกเก็บต้นทุนของงานระยะที 1 จากคู่สัญญาเพือชดเชยในส่ วนงานทีบริ ษทั ทําแทน เพือให้การดําเนิ น การ
ก่อสร้างเป็ นไปตามกําหนดไม่ล่าช้า จึงทําให้อตั รากําไรขันต้นของปี ก่อนสู งกว่า บริ ษทั ได้รับรู ้รายได้สะสม
ของโครงการขยายระบบขนส่งนํามันภาคเหนื อ (NFPT) รวมทังสิ นเท่ากับร้อยละ 86.33 ของมูลค่าโครงการ
มูลค่างานคงเหลือ 658 ล้านบาท



โครงการก่อสร้างสถานี รถไฟและสะพานข้ามทางรถไฟ มีงานส่ วนเพิม 28 ล้านบาท บริ ษทั ได้รับรู ้รายได้
สะสมเท่ากับร้อยละ 41.88 ของมูลค่าโครงการ มูลค่างานคงเหลือ 190 ล้านบาท



โครงการงานสร้างบ่อพักและร้อยสายไฟฟ้ าใต้ดินรอดแม่นาเจ้
ํ าพระยา กับการไฟฟ้านครหลวง มูลค่า 85 ล้าน
บาท บริ ษทั ได้รับรู้รายได้เท่ากับร้อยละ 35.71 ของมูลค่าโครงการ มูลค่างานคงเหลือ 54 ล้านบาท บริ ษทั ได้
ดําเนินการสังซือวัสดุอุปกรณ์ และเข้าดําเนินการดันท่อรอดแม่นาแล้
ํ ว



โครงการรับเหมาก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สายอําเภอปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ในส่วนงาน
ท่อระบายนําและบ่อพัก ซึ งเป็ นงานใหม่ทีบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเมือเดือนมกรคา 2563 มูลค่าโครงการ
334 ล้านบาท บริ ษทั ได้รับรู ้รายได้สะสมเท่ากับร้อยละ 0.58 ของมูลค่าโครงการ มูลค่างานคงเหลือ 332 ล้าน
บาท

ต้นทุนงานก่ อสร้างจํานวน 393.23 ล้านบาท เพิมขึน 259.28 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชี
เดียวกันของปี 2562 ซึงสอดคล้องกับปริ มาณงานทีเพิมขึน ส่วนต้นทุนก่อสร้างทีไม่ได้นาํ มาใช้ลดลง ซึงเกิดจากการบริ หาร
จัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
ต้นทุนทางการเงิ นเพิมขึนเนื องจากธุรกิจก่อสร้างมีกระแสเงิ นสดหมุนเวียนไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาทีรอลง
นามในสัญญาในส่วนงานทีเพิมจึงมีการกูย้ ืมเงินระยะสันจากสถาบันการเงินเพือใช้หมุนเวียนในโครงการ
2.รายได้จากธุรกิจพลังงาน
วัน ที 17 กุมภาพัน ธ์ 2563 บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จํากัด เข้าทําการลงทุน ซื อหุ้น สามัญของ บริ ษ ทั อัครวัฒน์
พลังงานพืชหมุน เวียน จํากัด จังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวน 1.125 ล้านหุ้น หรื อคิดเป็ น สัดส่ วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน
โดยมี มู ล ค่ า รวมทังสิ น 134.48 ล้า นบาท ซึ งดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากเชื อเพลิ ง ก๊ า ซชี ว ภาพ (Biogas)

ขนาดกําลังขายไฟฟ้ า 4.9 เมกกะวัตต์ ปั จจุบนั ได้ดาํ เนินงานปรับปรุ งโรงไฟฟ้ า และคาดว่าจะดําเนินการจําหน่ ายไฟฟ้ าเข้า
ระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคได้ใหม่ในช่วงไตรมาสที 4/2563 สัญญา
ซือขายไฟฟ้ามีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื องครังละ 5 ปี ตลอดไปโดยอัตโนมัติ ทีตังของโรงไฟฟ้ า ตําบลสระกระโจม อําเภอ
ดอนเจดีย์ จังหวัดสุ พรรณบุรี จากการซื อธุรกิจโรงไฟฟ้ าทีใช้เชือเพลิง จากก๊าซชีวภาพในปี 2563 บริ ษทั ได้รับรู ้ผลต่าง
ระหว่างสิ งตอบแทนในการซื อกับมูลค่าสุ ทธิของสิ นทรัพย์ทได้
ี มาทีระบุได้และหนี สิ นทีรับมาจากการรวมธุรกิจดังกล่าวเป็ น
“ค่าความนิ ยม” จํานวน 20,613,766 บาท ซึ งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ด
วันที 31 มีนาคม 2563
สําหรับปี ไตรมาสที 1 สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ได้รับรู ้รายได้จากธุรกิจพลังงานจากบริ ษทั โรงไฟฟ้ า
หนองรี จํากัด รายได้จากการขายรวม 13.94 ล้านบาทและกําไรขันต้น 4.59 ล้านบาท
3.รายได้อืน
รายได้อืนจํานวน 7.03 ล้านบาท ซึ งไม่แตกต่างเมือเปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันของปี 2562 รายได้
อืนมาจากรายได้จากการให้บริ การพืนทีของบริ ษทั รายได้จากการขายวัสดุสินเปลืองของธุรกิจก่อสร้าง
4. ฐานะการเงินและสภาพคล่อง
31.03.63

31.12.62

อัตราส่ วนหนีสิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ : Debt to Equity

เท่า

0.79

0.60

อัตราส่ วนสภาพคล่อง : Current Ratio

เท่า

1.63

1.98

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ว : Quick Ratio

เท่า

1.30

1.20

อัตราส่ วนหนี สิ นสุ ท ธิ ต่อทุน (Net debt to equity) ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เท่ากับ 0.79 เท่า ซึ งสู งกว่าเมื อ
เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที 31ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึงเท่ากับ 0.60 เนื องจากการเพิมขึนของเจ้าหนี ของธุรกิจก่อสร้างและหนี ค่ า
ก่อสร้างปรับปรุ งโรงไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชือเพลิงก๊าซชีวภาพของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด และ
การเพิมขึนของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการเปลียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สภาพคล่องของบริ ษทั ณ มีนาคม 2563 อัตราส่ วนยังคงอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ มีความสามารถในการชําระหนี และมี
เงินสดคงเหลือ 1,080 ล้านบาท

5. ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทีปั จจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึนอย่างต่อเนื อง ทําให้เกิดการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ ในส่ วนของบริ ษทั สถานการณ์ดงั กล่าวนํามาซึ งความ
ล่าช้าในการก่ อสร้ างและอาจส่ งผลต่อกระแสเงิ นสดหากลูกค้าของบริ ษ ัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื องและจะ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนีสิ นและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนอย่างสมําเสมอ
6. ผลกระทบของการเปลียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



การเปลียนแปลงทางบัญชีของมาตรฐานกลุ่มเครื องมือทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 9 ซึ งกลุ่มบริ ษทั ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี มาใช้โ ดยรั บรู ้ ผลกระทบสะสม
ย้อนหลังจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีเป็ นรายการปรับปรุ งกําไรสะสมและ
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นต้น งวดของงวดปั จจุบนั โดยปี เปรี ยบเทีย บไม่ถูกปรับ ปรุ ง ใหม่
สอดคล้องกับการปฏิบตั ิในช่วงเปลียนแปลงตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผลต่างของมูลค่า ตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สิ นทางการเงินจะถูกรับรู้ในกําไรสะสมและองค์ประกอบอืนของ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที 1 มกราคม 2563

 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้หนี สิ นตามสัญญาเช่าทีเกี ยวข้องกับสัญญาเช่ าทีก่ อนหน้าถูกจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าดําเนินงานตามหลักการมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 เรื อง สัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั
มูลค่าด้วยจํานวนเท่ากับหนีสิ นตามสัญญาเช่า ปรับปรุ งด้วยจํานวนเงินของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที
จ่ายล่วงหน้าหรื อค้างจ่ายซึ งเกียวข้องกับสัญญาเช่าทีรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันทีนํามาปฏิบตั ิ
ใช้ครังแรก หนีสิ นตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิด
ลดด้วยอัตราดอกเบียการกูย้ ืมส่ วนเพิมของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อัตราดอกเบียการกูย้ ืมส่ วนเพิมของผู ้
เช่าถัวเฉลียทีนํามาใช้กบั หนีสิ นตามสัญญาเช่าทีรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563
คือ ร้อยละ 6.25 และร้อยละ 6.00
รายละเอียดการเปลียนแปลงมีดงั นี

ล้านบาท
ผลกระทบการใช้มาตรฐาน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
งบแสดงฐานะการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ

รายงานทางการเงิน

มกราคม
ตามมาตรฐาน
รายงานเดิม

วันที มกราคม

มาตรฐาน

มาตรฐาน

รายงานทาง

รายงานทาง

การเงินฉบับ

การเงิน

ที

ตาม
มาตรฐานรายงาน
ใหม่

ฉบับที

สินทรัพย์
เงินลงทุนชัวคราว

8.80

(8.80)

-

-

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน

-

8.80

-

8.80

เงินลงทุนระยะยาวอืน

-

-

-

-

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

-

-

-

-

562.30

-

(14.31)

547.99

-

-

38.98

38.98

14.13

-

24.67

38.80

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
หนีสิน
หนีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ กูเ้ กียรตินนั ท์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

