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14 สิ งหาคม 2563

เรื่ อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2563

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอชี้แจงผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2563 สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2563 มีรายละเอียดดังนี้
• รายได้ รวมไตรมาส 2 จานวน 312.92 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้ อยละ 10.84 เทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน
• กาไรสุ ทธิ-บริษัทใหญ่ จานวน 12.84 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้ อยละ 204.06 เทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน
• กาไรเบ็ดเสร็จรวมจานวน 75.05 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ เกิดจากการรับรู้กาไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทาง
การเงินหมุนเวียนอื่น จานวน 57.64 ล้านบาท
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร(ขาดทุน)
อัตรากาไร(ขาดทุน)
กาไร(ขาดทุน)-บริ ษทั ใหญ่

ไตรมาส 2/2563

ไตรมาส 2/2562

312.92
300.75
12.61
4.03%
12.84

282.31
293.96
(12.49)
-4.43%
(12.34)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวน
30.62
6.79
25.11

%
10.84%
2.31%
200.95%

25.18

204.06%

สาหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีรายได้รวม 312.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.62
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.84 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน เกิดจากการรับรู ้รายได้เพิ่มขึ้นของธุรกิจก่อสร้าง
ในไตรมาสนี้
สาหรับงวด 3 เดือน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาไรสุ ทธิ -บริ ษทั ใหญ่จานวน 12.84 ล้านบาท มีกาไรเพิ่มขึ้น 25.18 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 204.06 เมื่อเปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.14 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้ก่อสร้างซึ่งเพิ่มสู งขึ้นและการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร(ขาดทุน)
อัตรากาไร(ขาดทุน)
กาไร(ขาดทุน)-บริ ษทั ใหญ่

ไตรมาส 1-2/2563
765.95
744.50
21.86
2.85%
20.76

ไตรมาส 1-2/2562
466.48
471.82
(6.15)
-1.32%
(7.87)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวน
299.48
272.69
28.01

%
64.20%
57.80%
455.57%

28.63

363.72%

สาหรับงวด 6 เดือน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายรับรวม 765.95 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 299.48 ล้านบาท หรื อ เพิม่ ขึ้นร้อยละ
64.20 เมื่อเปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน
สาหรับงวด 6 เดือน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาไรสุ ทธิ -บริ ษทั ใหญ่จานวน 21.86 ล้านบาท มีกาไรเพิ่มขึ้น 28.01ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 455.57 เมื่อเปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน
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บริษัทรับรู้ผลต่ างระหว่างราคาทุนกับมูลค่ายุติธรรมในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจานวน 57.64 ล้านบาท
บริ ษทั ดาเนินการลงทุนตามแผนงานการลงทุน โดยในไตรมาสที่ 1 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษทั โกลบอล
คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) หรื อ “GLOCON” จานวนร้อยละ 4.94 ของทุนที่ชาระแล้ว และเพิ่มเป็ นร้อยละ 20.01 ของทุนที่ชาระ
แล้ว ในไตรมาสที่ 2 บริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตั้งแต่วนั ที่ 18 มิถุนายน 2563 และรับรู ้กาไรจากผลต่าง
ระหว่างราคาทุนกับมูลค่ายุติธรรมที่รับรู ้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้นในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจานวน 57.64 ล้าน
บาท บริ ษทั รายงานกาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวดจานวน 75.05 ล้านบาท
1.ธุรกิจก่อสร้ าง
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ก่อสร้ าง
ต้นทุนงานก่อสร้ าง
กาไรขั้นต้น
อัตรากาไรขั้นต้น(%)

ไตรมาส 2/2563

ไตรมาส 2/2562

294.08
254.80
39.29
13.36%

266.47
255.35
11.11
4.17%

จานวน
27.62
(0.56)
28.18

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

%
10.36%
-0.22%
253.56%

สาหรับงวด 3 เดือน บริ ษทั ฯมีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างจานวน 294.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.62 ล้านบาท หรื อร้อยละ 10.36 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการรับรู ้รายได้ก่อสร้างของโครงการขยายระบบ
ขนส่งน้ ามันภาคเหนือ (NFPT) โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟและสะพานข้ามทางรถไฟ และข้ามทางแยก
กลุ่มงานโครงการระบบท่อขนส่งน้ ามันและงานวิศวกรรมใต้ดิน มีรายรับรวมจานวน 240.13 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
• โครงการขยายระบบขนส่งน้ ามันภาคเหนือ (NFPT) (ความคืบหน้าร้อยละ 87.77)
• โครงการงานสร้างบ่อพักและร้อยท่อสายไฟฟ้าใต้ดินลอดแม่น้ าเจ้าพระยา กับการไฟฟ้านครหลวง (ความคืบหน้าร้อยละ
84.31)
• โครงการรับเหมาก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สายอาเภอปากเกร็ ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ในส่วนงานท่อระบายน้ า
และบ่อพัก (ความคืบหน้าร้อยละ 3.76)
• ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีมูลค่างานคงเหลือรวม 933 ล้านบาท
กลุ่มงานก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟ และสะพานข้ามทางรถไฟและข้ามทางแยก มีรายรับรวม 53.95 ล้านบาท เป็ นการรับรู ้
รายได้ก่อสร้างจาก โครงการก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟมาบอามฤต จังหวัดชุมพร และโครงการก่อสร้างสะพานยูเทินข้ามทางรถไฟ
และข้ามทางแยก ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ความคืบหน้ารวมร้อยละ 59.07 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีมูลค่างานคงเหลือ
รวม 132 ล้านบาท
สาหรับงวด 3 เดือน ธุรกิจก่อสร้างมีกาไรขั้นต้นจานวน 39.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.18 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 253.56 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเกิดจากการรับรู ้รายได้ก่อสร้างสู งขึ้นและการบริ หารจัดการต้นทุนได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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หน่ วย : ล้ านบาท

ไตรมาส 1-2/2563

รายได้ก่อสร้ าง
ต้นทุนงานก่อสร้ าง
กาไรขั้นต้น
อัตรากาไรขั้นต้น(%)

ไตรมาส 1-2/2562

724.98
648.03
76.95
10.61%

443.61
389.30
54.30
12.24%

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
จานวน
281.38
258.73
22.65

%
63.43%
66.46%
41.71%

สาหรับงวด 6 เดือน บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจก่อสร้าง จานวน 724.98 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 281.38 ล้านบาท หรื อร้อยละ 63.43
เมื่อเปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันของปี ก่อน
สาหรับงวด 6 เดือน ธุรกิจก่อสร้างมีกาไรขั้นต้นจานวน 76.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.65 ล้านบาท หรื อร้อยละ 41.71 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันของปี ก่อน

2. ธุรกิจพลังงาน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริ ษทั
อัครวัฒน์พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนชาระแล้ว บริ ษทั ดังกล่าวดาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ขนาดกาลังผลิตกระแสไฟฟ้า 4.9 เมกกะวัตต์ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างปรับปรุ งโรงไฟฟ้า และ
คาดว่าจะดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ในไตรมาสที่ 4/2563 บริ ษทั ตั้งเป้าหมายรายได้
จากโรงไฟฟ้าอัครวัฒน์พลังงานพืชหมุนเวียนปี ละประมาณ 100 ล้านบาท
บริ ษทั ได้รับรู ้ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนในการซื้อกับมูลค่าสุ ทธิของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาจาก
การรวมธุรกิจดังกล่าวเป็ น “ค่าความนิยม” จานวน 20.61 ล้านบาท ซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินรวมสาหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สาหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จากัด มีรายได้จากการขายรวม 5.06 ล้านบาท
ซึ่ งต่ากว่าคาดการณ์ เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ ากากส่ า (Vinasse) ซึ่ งเป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิ ต (by-product)
ของอุตสาหกรรมน้ าตาลและเอทานอล นอกจากนี้ในระหว่างไตรมาสที่ 2 มีการซ่อมบารุ งเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้า 1 เครื่ องจาก 3
เครื่ อง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้รับเงินชดเชยจากการรับประกันผลการดาเนินงานตามสัญญาจ้างบริ หารจัดการและเดินเครื่ องจักรกล
พร้อมบารุ งรักษา จานวน 3.88 ล้านบาท (แบ่งเป็ นในไตรมาส 1 จานวน 1.10 ล้านบาท และในไตรมาส 2 จานวน 2.78 ล้านบาท)
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารได้จดั หาคู่สัญญาขายน้ ากากส่ าเพิ่มเติมให้แก่โรงไฟฟ้ าเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ฝ่ ายบริ หารคาดการณ์ ว่าการผลิต
กระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหนองรี จะกลับสู่สถานการณ์ปกติได้ในช่วงปลายไตรมาสที่สาม
3.รายได้ อื่น
รายได้อื่ น จ านวน 12.47 ล้านบาท ลดลงร้ อ ยละ 15.17 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ รอบระยะเวลาบัญ ชี เดี ย วกันของปี 2562
เนื่องจากรายได้จากการขายวัสดุสิ้นเปลืองของธุรกิจก่อสร้างลดลง
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4. ฐานะการเงินและสภาพคล่อง
ฐานะการเงิน (ล้ านบาท)
สิ นทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น

กระแสเงินสด(ล้ านบาท)
กระแสเงินสดกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดกิ จกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ า

อัตราส่ วนการเงิน
ROE
ROA
อัตรากาไรสุ ทธิ
อัตราส่ วนหนิ้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น (เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)

ณ 30 มิ.ย.63

Δ%
3.60%
-2.24%
7.06%

ณ 31 ธ.ค.62
2,642.00
927.64
1,714.36

2,550.22
948.93
1,601.30

งวดระยะเวลา 6 เดือนสิน้ สุ ดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
202.10
-348.86
27.03
-119.73
679.78

ณ 30 มิ.ย. 63
4.51%
3.37%
4.03%
ณ 30 มิ.ย.63
0.56
1.62

ณ 30 มิ.ย. 62
2.50%
2.10%
-4.43%
ณ 31 ธ.ค.62
0.60
1.98

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีอตั ราส่วนในการทากาไรปรับตัวสู งขึ้นทั้ง ROA และ ROE ซึ่งเกิดจากการรับรู ้รายได้
ก่อสร้างสู งขึ้นและการบริ หารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อัตราส่วนกาไรสุ ทธิ
ต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 4.51% เทียบกับ 2.50% ในระยะเวลาเดียวกันในปี ก่อน อัตราส่วนกาไรสุ ทธิเท่ากับ 4.03% เทียบกับ
(4.43%) ในระยะเวลาเดียวกันในปี ก่อน
อัตราส่วนหนี้สินสุ ทธิต่อทุน (Net debt to equity) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เท่ากับ 0.56 เท่า ซึ่งต่ากว่าเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับ ณ วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.60 เนื่องจากการเพิม่ ขึ้นของส่วนผูถ้ ือหุน้
สภาพคล่องของบริ ษทั ณ 30 มิถุนายน 2563 อัตราส่วนยังคงอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ มีความสามารถในการชาระหนี้และมีเงินสด
คงเหลือ 679.78 ล้านบาท
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5. ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โลก และมีผลกระทบต่อธุ รกิจและ
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามการระบาดในประเทศไทยอยู่ในระดับต่า เป็ นผลให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าว
ต่อโครงการก่อสร้างไม่มากนัก อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าว
อย่างต่อเนื่องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าง
สม่าเสมอ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ์ กูเ้ กียรตินนั ท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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