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ท่ี TRITN-SET 020/2563 

                                     14 สิงหาคม  2563 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ  ส าหรับไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทั ไทรทนั โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 

2563  มีรายละเอียดดงัน้ี   

• รายได้รวมไตรมาส 2 จ านวน 312.92  ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 10.84 เทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปีก่อน 

• ก าไรสุทธ-ิบริษัทใหญ่จ านวน 12.84 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ  204.06 เทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปีก่อน 

• ก าไรเบ็ดเสร็จรวมจ านวน  75.05 ล้านบาท เพิม่ขึน้อย่างมีนัยส าคัญ เกิดจากการรับรู้ก าไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทาง

การเงินหมุนเวียนอ่ืน จ านวน 57.64 ล้านบาท     

 

ส าหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 2563  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วม 312.92 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 30.62 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.84 เม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัปีก่อน   เกิดจากการรับรู้รายไดเ้พ่ิมขึ้นของธุรกิจก่อสร้าง
ในไตรมาสน้ี   

ส าหรับงวด 3 เดือน บริษทัและบริษทัยอ่ย มีก าไรสุทธิ-บริษทัใหญ่จ านวน 12.84 ลา้นบาท มีก าไรเพ่ิมขึ้น 25.18 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 204.06 เม่ือเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัปีก่อน และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 62.14 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสก่อน
หนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากรายไดก่้อสร้างซ่ึงเพ่ิมสูงขึ้นและการควบคุมค่าใชจ้่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 
ส าหรับงวด 6 เดือน บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายรับรวม 765.95 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 299.48 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

64.20 เม่ือเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัปีก่อน    
ส าหรับงวด 6 เดือน บริษทัและบริษทัยอ่ย มีก าไรสุทธิ-บริษทัใหญ่จ านวน 21.86 ลา้นบาท มีก าไรเพ่ิมขึ้น 28.01ลา้นบาท 

หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 455.57   เม่ือเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัปีก่อน    

 

 

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 2/2562
จ านวน %

รายไดร้วม 312.92 282.31 30.62 10.84%
ค่าใชจ่้ายรวม 300.75 293.96 6.79 2.31%
ก าไร(ขาดทนุ) 12.61 (12.49) 25.11 200.95%
อตัราก าไร(ขาดทนุ) 4.03% -4.43%
ก าไร(ขาดทนุ)-บริษทัใหญ่ 12.84 (12.34) 25.18 204.06%

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 1-2/2563 ไตรมาส 1-2/2562

จ านวน %
รายไดร้วม 765.95 466.48 299.48 64.20%
ค่าใชจ่้ายรวม 744.50 471.82 272.69 57.80%
ก าไร(ขาดทนุ) 21.86 (6.15) 28.01 455.57%
อตัราก าไร(ขาดทนุ) 2.85% -1.32%
ก าไร(ขาดทนุ)-บริษทัใหญ่ 20.76 (7.87) 28.63 363.72%

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
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บริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างราคาทุนกับมลูค่ายุติธรรมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจ านวน 57.64 ล้านบาท     

บริษทัด าเนินการลงทุนตามแผนงานการลงทุน โดยในไตรมาสท่ี 1 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั โกลบอล 
คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน) หรือ “GLOCON” จ านวนร้อยละ 4.94 ของทุนท่ีช าระแลว้  และเพ่ิมเป็นร้อยละ 20.01 ของทุนท่ีช าระ
แลว้ ในไตรมาสท่ี 2  บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมตั้งแต่วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563  และรับรู้ก าไรจากผลต่าง
ระหว่างราคาทนุกบัมูลค่ายติุธรรมท่ีรับรู้ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้นในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นจ านวน 57.64 ลา้น
บาท  บริษทัรายงานก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดจ านวน  75.05  ลา้นบาท     

 

 1.ธุรกิจก่อสร้าง 

 
ส าหรับงวด 3 เดือน บริษทัฯมีรายไดจ้ากธุรกิจก่อสร้างจ านวน 294.08 ลา้นบาท  เพ่ิมขึ้น 27.62 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.36 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้รายไดก่้อสร้างของโครงการขยายระบบ
ขนส่งน ้ามนัภาคเหนือ (NFPT) โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟและสะพานขา้มทางรถไฟ และขา้มทางแยก   
 

กลุ่มงานโครงการระบบท่อขนส่งน ้ามนัและงานวิศวกรรมใตดิ้น  มีรายรับรวมจ านวน 240.13 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจาก 

• โครงการขยายระบบขนส่งน ้ามนัภาคเหนือ (NFPT) (ความคบืหนา้ร้อยละ 87.77) 

• โครงการงานสร้างบ่อพกัและร้อยท่อสายไฟฟ้าใตดิ้นลอดแม่น ้าเจา้พระยา กบัการไฟฟ้านครหลวง (ความคืบหนา้ร้อยละ 
84.31)   

• โครงการรับเหมาก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สายอ าเภอปากเกร็ด - ศูนยร์าชการแจง้วฒันะ ในส่วนงานท่อระบายน ้า

และบ่อพกั (ความคบืหนา้ร้อยละ 3.76)   

• ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีมูลคา่งานคงเหลือรวม 933 ลา้นบาท  

กลุ่มงานก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟ และสะพานขา้มทางรถไฟและขา้มทางแยก  มีรายรับรวม 53.95 ลา้นบาท เป็นการรับรู้

รายไดก่้อสร้างจาก โครงการก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟมาบอ ามฤต จงัหวดัชุมพร และโครงการก่อสร้างสะพานยเูทินขา้มทางรถไฟ

และขา้มทางแยก ในพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทย  ความคืบหนา้รวมร้อยละ 59.07  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีมูลค่างานคงเหลือ

รวม 132 ลา้นบาท  

ส าหรับงวด 3 เดือน ธุรกิจก่อสร้างมีก าไรขั้นตน้จ านวน  39.29 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 28.18 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 253.56 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเกิดจากการรับรู้รายไดก่้อสร้างสูงขึ้นและการบริหารจดัการตน้ทนุได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 2/2562
จ านวน %

รายไดก่้อสร้าง 294.08 266.47 27.62 10.36%
ตน้ทนุงานก่อสร้าง 254.80 255.35 (0.56) -0.22%
ก าไรขั้นตน้ 39.29 11.11 28.18 253.56%
อตัราก าไรขั้นตน้(%) 13.36% 4.17%

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
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ส าหรับงวด 6 เดือน บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจก่อสร้าง จ านวน 724.98 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 281.38 ลา้นบาท หรือร้อยละ 63.43 

เม่ือเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัของปีก่อน  
ส าหรับงวด 6 เดือน ธุรกิจก่อสร้างมีก าไรขั้นตน้จ านวน 76.95 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 22.65  ลา้นบาท หรือร้อยละ 41.71 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัของปีก่อน   
 

2. ธุรกิจพลังงาน 

วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ ์2563 บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เขา้ลงทุนซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั 

อคัรวฒัน์พลงังานพืชหมนุเวียน จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนช าระแลว้  บริษทัดงักล่าวด าเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

เช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas)  ขนาดก าลงัผลิตกระแสไฟฟ้า 4.9 เมกกะวตัต ์ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการก่อสร้างปรับปรุงโรงไฟฟ้า และ

คาดว่าจะด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยใ์ห้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดใ้นไตรมาสท่ี 4/2563  บริษทัตั้งเป้าหมายรายได้

จากโรงไฟฟ้าอคัรวฒัน์พลงังานพชืหมุนเวียนปีละประมาณ 100 ลา้นบาท  

บริษทัไดรั้บรู้ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนในการซ้ือกบัมูลค่าสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาจาก

การรวมธุรกิจดงักล่าวเป็น “ค่าความนิยม” จ านวน 20.61 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินรวมส าหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563    

 ส าหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  บริษทัโรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั มีรายไดจ้ากการขายรวม 5.06 ลา้นบาท 

ซ่ึงต ่ากว่าคาดการณ์  เน่ืองจากประสบปัญหาขาดแคลนน ้ ากากส่า (Vinasse) ซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิต (by-product) 

ของอุตสาหกรรมน ้ าตาลและเอทานอล นอกจากน้ีในระหว่างไตรมาสท่ี 2 มีการซ่อมบ ารุงเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า 1 เคร่ืองจาก 3 

เคร่ือง   อยา่งไรก็ตามบริษทัไดรั้บเงินชดเชยจากการรับประกนัผลการด าเนินงานตามสัญญาจา้งบริหารจดัการและเดินเคร่ืองจกัรกล

พร้อมบ ารุงรักษา จ านวน 3.88  ลา้นบาท  (แบ่งเป็นในไตรมาส  1 จ านวน 1.10   ลา้นบาท และในไตรมาส 2 จ านวน 2.78  ลา้นบาท)   

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารไดจ้ดัหาคู่สัญญาขายน ้ ากากส่าเพ่ิมเติมให้แก่โรงไฟฟ้าเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  ฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่าการผลิต

กระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหนองรีจะกลบัสู่สถานการณ์ปกติไดใ้นช่วงปลายไตรมาสท่ีสาม 
 

3.รายได้อ่ืน 

รายได้อื่นจ านวน 12.47 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.17 เม่ือเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันของปี  2562  

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายวสัดุส้ินเปลืองของธุรกิจก่อสร้างลดลง 

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 1-2/2563 ไตรมาส 1-2/2562

จ านวน %
รายไดก่้อสร้าง 724.98 443.61 281.38 63.43%
ตน้ทนุงานก่อสร้าง 648.03 389.30 258.73 66.46%
ก าไรขั้นตน้ 76.95 54.30 22.65 41.71%
อตัราก าไรขั้นตน้(%) 10.61% 12.24%

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
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4. ฐานะการเงินและสภาพคล่อง 

 

 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีอตัราส่วนในการท าก าไรปรับตวัสูงขึ้นทั้ง ROA และ ROE  ซ่ึงเกิดจากการรับรู้รายได้
ก่อสร้างสูงขึ้นและการบริหารจดัการตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดย ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2563 อตัราส่วนก าไรสุทธิ
ต่อส่วนของเจา้ของเท่ากบั 4.51% เทียบกบั 2.50% ในระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อน  อตัราส่วนก าไรสุทธิเท่ากบั  4.03%  เทียบกบั 
(4.43%) ในระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อน 

อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทนุ (Net debt to equity) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เท่ากบั 0.56 เท่า ซ่ึงต ่ากว่าเม่ือเปรียบเทียบ

กบั ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงเท่ากบั 0.60 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของส่วนผูถื้อหุน้  

สภาพคล่องของบริษทั ณ 30 มิถุนายน 2563  อตัราส่วนยงัคงอยูใ่นเกณฑป์กติ มีความสามารถในการช าระหน้ีและมีเงินสด

คงเหลือ  679.78 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

ฐานะการเงนิ (ล้านบาท) ณ 30 ม.ิย.63 ณ 31 ธ.ค.62 Δ %

สินทรัพยร์วม 2,642.00                                      2,550.22                                      3.60%
หน้ีสินรวม 927.64                                         948.93                                         -2.24%
ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,714.36                                      1,601.30                                      7.06%

กระแสเงนิสด(ล้านบาท)

กระแสเงินสดกิจกรรมด าเนินงาน
กระแสเงินสดกิจกรรมลงทนุ
กระแสเงินสดกิจกรรมจดัหาเงิน
    กระแสเงินสดสุทธิ
เงนิสดและรายการเทยีบเท่า

27.03
-119.73
679.78

งวดระยะเวลา 6 เดือนส้ินสุดวันที ่30 ม.ิย. 2563 

202.10
-348.86

อตัราส่วนการเงนิ ณ 30 ม.ิย. 63 ณ 30 ม.ิย. 62
ROE 4.51% 2.50%
ROA 3.37% 2.10%
อตัราก าไรสุทธิ 4.03% -4.43%

ณ 30 ม.ิย.63 ณ 31 ธ.ค.62
อตัราส่วนหน้ิสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.56 0.60
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.62 1.98
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5. ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19  ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรม   อย่างไรก็ตามการระบาดในประเทศไทยอยู่ในระดบัต ่า   เป็นผลให้บริษทัไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว

ต่อโครงการก่อสร้างไม่มากนกั  อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว

อยา่งต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นอยา่ง

สม ่าเสมอ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

  

                (นายเชิดศกัด์ิ  กูเ้กียรตินนัท)์ 

                   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


