
 

 

ท ี TRITN-SET 014/2563 

                                     14 พฤษภาคม  2563 

 

เรือง คาํอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ  สาํหรับไตรมาสที 1 ปี 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 บริษทั ไทรทนั โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอชีแจงผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสท ี1 ปี 2563 สินสุด

วนัท ี 31 มีนาคม 2563  มีรายละเอยีดดงันี  

                     ล้านบาท 

รายการ 
ไตรมาส

1/2563 

ไตรมาส

1/2562 

เพมิขนึ (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดร้วม 451.86  184.17  267.69  145.35 

ค่าใชจ่้ายรวม 441.72  177.48  264.24  148.88 

กาํไร(ขาดทุน) 9.25  6.34  2.91  45.90 

กาํไร(ขาดทุน) – บริษทัใหญ ่ 7.92  4.47  3.45  77.18 

 

 สาํหรับไตรมาสท ี1 สินสุดวนัที  31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีกาํไรสุทธิ-บริษทัใหญ่ จาํนวน 7.92 ลา้นบาท  มีกาํไร

เพิมขึน 3.45 ลา้นบาท หรือร้อยละ 77.18   และมีรายไดร้วม 451.86 ลา้นบาท  มีรายไดเ้พิมขึน 267.69 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

145.35 เมือเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัของปี  ซึงเกิดจากการรับรู้รายไดข้องธุรกิจก่อสร้างทีมีงานเพิมขึน

ตามสญัญาเพิมเติมมูลค่าสัญญา  985 ลา้นบาท และรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจพลงังานในไตรมาสนี  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

1.รายได้ธุรกิจก่อสร้าง 

           ล้านบาท 

รายการ 
ไตรมาส 

1/2563 

ไตรมาส

1/2562 

เพมิขนึ (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดง้านก่อสร้าง 430.90 177.14 253.76 143.25 

ตน้ทุนงานก่อสร้าง 393.23 133.95 259.28 193.56 

กาํไรขนัตน้ 37.66 43.19 (5.53) (12.80) 

ตน้ทุนงานก่อสร้างทไีม่ไดน้าํมาใช ้ 4.99  7.81  (2.82)  (36.11) 

ตน้ทุนทางการเงิน 0.74  0.36  0.38   105.56  

 



 

 

บริษทัฯมีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างจาํนวน 430.90 ลา้นบาท สําหรับไตรมาสที 1 สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 

เพิมขึนจาํนวน  253.76   ลา้นบาท  หรือร้อยละ  143.25  เมือเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัของปี 2562 ทงันี

เนืองจาก 

 โครงการขยายระบบขนส่งนาํมนัภาคเหนือ (NFPT) มีการรับรู้รายไดข้องโครงการตามสัญญาของงานระยะท ี

2  ซึงรวมงานในส่วนงานเพิมมูลค่า 985 ลา้นบาท ทีได้ทาํสัญญาแลว้เสร็จในเดือนมกราคม 2563  ในส่วน

กาํไรขนัตน้ของไตรมาสเดียวกนัของปี 2562 สูงกว่า เนืองจากในไตรมาสที 1 ของปี 2562 บริษทัไดมี้การ

เรียกเก็บตน้ทุนของงานระยะที 1 จากคู่สัญญาเพือชดเชยในส่วนงานทีบริษทัทาํแทน เพือให้การดาํเนินการ

ก่อสร้างเป็นไปตามกาํหนดไม่ล่าชา้ จึงทาํให้อตัรากาํไรขนัตน้ของปีก่อนสูงกว่า  บริษทัไดรั้บรู้รายไดส้ะสม

ของโครงการขยายระบบขนส่งนาํมนัภาคเหนือ (NFPT)  รวมทงัสินเท่ากบัร้อยละ 86.33  ของมูลค่าโครงการ 

มูลค่างานคงเหลือ 658 ลา้นบาท  

 โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟและสะพานข้ามทางรถไฟ มีงานส่วนเพิม 28 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บรู้รายได้

สะสมเท่ากบัร้อยละ 41.88 ของมูลค่าโครงการ มูลค่างานคงเหลือ 190 ลา้นบาท 

 โครงการงานสร้างบ่อพกัและร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้นรอดแม่นาํเจา้พระยา กบัการไฟฟ้านครหลวง มูลค่า 85 ลา้น

บาท บริษทัไดรั้บรู้รายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 35.71 ของมูลค่าโครงการ มูลค่างานคงเหลือ 54  ลา้นบาท บริษทัได้

ดาํเนินการสงัซือวสัดุอุปกรณ์ และเขา้ดาํเนินการดนัท่อรอดแม่นาํแลว้  

 โครงการรับเหมาก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สายอาํเภอปากเกร็ด - ศูนยร์าชการแจง้วฒันะ ในส่วนงาน

ท่อระบายนาํและบ่อพกั ซึงเป็นงานใหม่ทีบริษทัไดล้งนามในสัญญาเมือเดือนมกรคา 2563 มูลค่าโครงการ 

334 ลา้นบาท บริษทัไดร้ับรู้รายไดส้ะสมเท่ากบัร้อยละ 0.58 ของมูลค่าโครงการ มูลค่างานคงเหลือ 332 ลา้น

บาท 

ตน้ทุนงานก่อสร้างจาํนวน 393.23 ลา้นบาท เพิมขึน  259.28  ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบญัชี

เดียวกนัของปี 2562  ซึงสอดคลอ้งกบัปริมาณงานทีเพิมขึน ส่วนตน้ทุนก่อสร้างทีไม่ไดน้าํมาใชล้ดลง ซึงเกิดจากการบริหาร

จดัการตน้ทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

ตน้ทุนทางการเงินเพิมขึนเนืองจากธุรกิจก่อสร้างมีกระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาทีรอลง

นามในสญัญาในส่วนงานทีเพมิจึงมีการกูย้ืมเงินระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพือใชห้มุนเวยีนในโครงการ 

 

2.รายได้จากธุรกจิพลังงาน 

วนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จาํกดั เขา้ทาํการลงทุนซือหุ้นสามญัของ บริษทั อคัรวฒัน์

พลงังานพืชหมุนเวียน จาํกดั จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 1.125 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 

โดยมีมูลค่ารวมทังสิน 134.48 ล้านบาท ซึงดําเนิน ธุร กิจผลิตกระแสไฟฟ้าจาก เชือเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas)                        



 

 

ขนาดกาํลงัขายไฟฟ้า 4.9 เมกกะวตัต ์ปัจจุบนัไดด้าํเนินงานปรับปรุงโรงไฟฟ้า และคาดว่าจะดาํเนินการจาํหน่ายไฟฟ้าเข้า

ระบบเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date: COD) ให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดใ้หม่ในช่วงไตรมาสท ี4/2563 สัญญา

ซือขายไฟฟ้ามีระยะเวลา 5 ปีและต่อเนืองครังละ 5 ปีตลอดไปโดยอตัโนมติั ทีตงัของโรงไฟฟ้า ตาํบลสระกระโจม อาํเภอ

ดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี  จากการซือธุรกิจโรงไฟฟ้าทีใชเ้ชือเพลิงจากก๊าซชีวภาพในปี 2563   บริษทัไดรั้บรู้ผลต่าง

ระหวา่งสิงตอบแทนในการซือกบัมูลค่าสุทธิของสินทรัพยท์ไีดม้าทีระบุไดแ้ละหนีสินทรัีบมาจากการรวมธุรกิจดงักล่าวเป็น 

“ค่าความนิยม” จาํนวน 20,613,766 บาท ซึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัท ี31 มีนาคม 2563  

 สาํหรับปี ไตรมาสที 1 สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัไดรั้บรู้รายไดจ้ากธุรกิจพลงังานจากบริษทั โรงไฟฟ้า

หนองรี จาํกดั รายไดจ้ากการขายรวม 13.94 ลา้นบาทและกาํไรขนัตน้ 4.59 ลา้นบาท  

 

3.รายได้อืน 

รายไดอ้ืนจาํนวน 7.03 ลา้นบาท ซึงไม่แตกต่างเมือเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัของปี 2562  รายได้

อนืมาจากรายไดจ้ากการให้บริการพืนทีของบริษทั รายไดจ้ากการขายวสัดุสินเปลืองของธุรกิจก่อสร้าง 

4. ฐานะการเงินและสภาพคล่อง 

    31.03.63 31.12.62 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ : Debt to Equity เท่า 0.79 0.60 

อตัราส่วนสภาพคล่อง : Current Ratio เท่า 1.63 1.98 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว :  Quick Ratio เท่า 1.30 1.20 

อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อทุน (Net debt to equity) ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เท่ากบั 0.79 เท่า ซึงสูงกว่าเมือ

เปรียบเทียบกบั ณ วนัที 31ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซึงเท่ากบั 0.60 เนืองจากการเพิมขึนของเจา้หนีของธุรกิจก่อสร้างและหนีค่า

ก่อสร้างปรับปรุงโรงไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชือเพลิงก๊าซชีวภาพของบริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จาํกดั และ

การเพิมขึนของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการเปลียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

สภาพคล่องของบริษทั ณ  มีนาคม 2563  อตัราส่วนยงัคงอยู่ในเกณฑป์กติ มีความสามารถในการชาํระหนีและมี

เงินสดคงเหลือ  1,080 ลา้นบาท  

 



 

 

5. ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19  ทีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึนอย่างต่อเนือง ทาํให้เกิดการชะลอตวั

ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ในส่วนของบริษทัสถานการณ์ดงักล่าวนาํมาซึงความ

ล่าช้าในการก่อสร้างและอาจส่งผลต่อกระแสเงินสดหากลูกค้าของบริษัทไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเนืองและจะ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทอีาจจะเกิดขึนอย่างสมาํเสมอ 

6. ผลกระทบของการเปลยีนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 การเปลียนแปลงทางบญัชีของมาตรฐานกลุ่มเครืองมือทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 9 ซึงกลุ่มบริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมาใชโ้ดยรับรู้ผลกระทบสะสม

ยอ้นหลงัจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีเป็นรายการปรับปรุงกาํไรสะสมและ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้นตน้งวดของงวดปัจจุบนั โดยปีเปรียบเทียบไม่ถูกปรับปรุงใหม่

สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลงตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผลต่างของมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะถูกรับรู้ในกาํไรสะสมและองคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที 1 มกราคม 2563  

 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าทีก่อนหน้าถูกจดัประเภทเป็น

สญัญาเช่าดาํเนินงานตามหลกัการมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท ี17 เรือง สญัญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดั

มูลค่าดว้ยจาํนวนเท่ากบัหนีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที

จ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซึงเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัทีนาํมาปฏิบติั

ใชค้รังแรก หนีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิด

ลดดว้ยอตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทัและบริษทั อตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของผู ้

เช่าถวัเฉลียทีนาํมาใชก้บัหนีสินตามสัญญาเช่าทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

คือ ร้อยละ 6.25 และร้อยละ 6.00 

รายละเอยีดการเปลียนแปลงมีดงันี 

 

 

         

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                      ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท ี  

มกราคม  

ตามมาตรฐาน

รายงานเดิม 

ผลกระทบการใชม้าตรฐาน

รายงานทางการเงิน 
ยอดคงเหลือ ณ  

วนัท ี  มกราคม

 ตาม

มาตรฐานรายงาน

ใหม่ 

มาตรฐาน

รายงานทาง

การเงินฉบบั

ท ี  

มาตรฐาน

รายงานทาง

การเงิน

ฉบบัท ี  

สินทรัพย์      

เงินลงทุนชวัคราว 8.80  (8.80)                 -                 - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน           - 8.80                  -   8.80  

เงินลงทุนระยะยาวอืน                    -                  -                   -                    -   

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน                    -                  -                   -                    -   

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 562.30                 -   (14.31) 547.99  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้                    -                  -   38.98  38.98  

หนีสิน 
   

  

หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 14.13                 -   24.67  38.80  

 

จึงเรียนมาเพือทราบ 

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

  

 

                (นายเชิดศกัดิ  กูเ้กียรตินนัท)์ 

                   ประธานเจา้หน้าทีบริหาร 


