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No   TRITN-SET 026/2563  

16 พฤศจกิายน 2563  

เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ  ส าหรบัไตรมาสที ่3 ปี 2563 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที ่3 ปี 2563 สิน้สุดวนัที ่ 30 
กนัยายน 2563  มรีายละเอยีดดงันี้ 

• บริษทัและบริษทัย่อย มีรายได้รวม 496.48 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 51.67 เมือ่เปรียบเทียบกบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีเดียวกนัปีก่อน  

• ก าไรสุทธิ  47.39 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1,416.42 เมื่อเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัปีก่อน  

• บริษทัยอ่ยของบริษทั ได้เข้าซื้อหุ้นสามญัจ านวนร้อยละ 65% ของหุ้นสามญัจดทะเบียนของบริษทั ทราน
ไทย เรลเวย ์จ ากดั การเข้าซื้อกิจการดงักล่าวเป็นการขยายธรุกิจให้ครอบคลมุงานก่อสร้างท่ีเก่ียวข้องกบั
ระบบเดินรถไฟ   

 
ส าหรบังวด 3  เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563   
 
งบก าไรขาดทุนรวม บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)                                                  หน่วย ลา้นบาท 

 

ส าหรบังวด 3 เดอืน บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วม จ านวน 496.48  ลา้นบาท เพิม่สงูขึน้จ านวน 169.13 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 51.67 เมื่อเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน 

บรษิทัและบรษิทัย่อย มกี าไรสุทธจิ านวน 47.39 ลา้นบาท มกี าไรเพิม่ขึน้ 44.27 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1,416.42  เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน  

ผลประกอบการทีแ่ขง็แกร่งในไตรมาสเป็นผลมาจากผลประกอบการของกลุ่มงานโครงการระบบท่อขนส่งน ้ามนั และงาน
วศิวกรรมใตด้นิ กลุ่มงานก่อสรา้งอาคารสถานีรถไฟ และสะพานขา้มทางรถไฟและขา้มทางแยก และกลุ่มงานก่อสรา้งที่
เกีย่วขอ้งกบัระบบเดนิรถไฟ     

 

 

` ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 3/2562 เปลีย่นแปลง %Δ

รายไดร้วม 496.48 327.35 169.13 51.67%

คา่ใชจ้า่ยรวม 449.08 324.22 124.86 38.51%

ก าไร (ขาดทนุ) 47.39 3.13 44.27 1416.42%

Net Profit(%) 9.55% 0.95% 8.59%

ก าไร (ขาดทนุ) - บรษัิทใหญ่ 40.11 2.91 37.21 1279.98%
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ส าหรบังวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563   
 

งบก าไรขาดทุนรวม บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)                                                      หน่วย ลา้นบาท 

 

ส าหรบังวด 9 เดอืน บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วมจ านวน 1,262.43 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 468.61 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 59.03 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน 

ส าหรบังวด 9 เดอืน บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธริวมจ านวน 69.26 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้จ านวน 72.28 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2,390.86 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน  

 

ส าหรบังวด 9 เดือน บริษทัและบริษทัย่อยรบัรู้ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด จ านวน 128.03 ล้านบาท เกิดจาก
บริษทัรบัรู้ผลต่างระหว่างราคาทุนกบัมูลค่ายุติธรรมในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็จ านวน 57.64 ลา้นบาท     

โดยในไตรมาสที ่ 1 บรษิทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั โกลบอล คอนซูเมอร ์ จ ากดั (มหาชน) หรอื “GLOCON” 
จ านวนรอ้ยละ 4.94 ของทุนทีช่ าระแลว้  และเพิม่เป็นรอ้ยละ 20.01 ของทุนทีช่ าระแลว้ ในไตรมาสที ่2  บรษิทัจดัประเภทเงนิ
ลงทุนเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตัง้แต่วนัที ่18 มถิุนายน 2563  และรบัรูก้ าไรจากผลต่างระหวา่งราคาทุนกบัมลูค่ายุตธิรรม
ทีร่บัรูใ้นองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจ านวน 57.64 ลา้นบาท  

 
1.ธรุกิจก่อสร้าง            หน่วย ล้ านบาท

 

ส าหรบังวด 3 เดอืน บรษิทัฯมรีายไดจ้ากธุรกจิก่อสรา้งจ านวน 474.85 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้จ านวน 176.09 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 58.94 เมื่อเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน   ธุรกจิก่อสรา้งมกี าไรขัน้ตน้จ านวน 87.61 ลา้นบาท  
เพิม่ขึน้จ านวน 68.91 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 368.50 เมื่อเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน  ซึง่ส่วนใหญ่เป็น
ผลมาจากการรบัรูร้ายไดก้่อสรา้งของกลุ่มงานก่อสรา้งวศิวกรรมใตด้นิ โครงการก่อสรา้งสถานีรถไฟและสะพานขา้มทาง
รถไฟ และขา้มทางแยก  และกลุ่มงานก่อสรา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบเดนิรถไฟ     

 

` ไตรมาส 1-3/2563 ไตรมาส 1-3/2562 เปลีย่นแปลง2    Δ%

รายไดร้วม 1,262.43 793.83 468.61 59.03%

คา่ใชจ้า่ยรวม 1,193.17 796.85 396.33 49.74%

ก าไร (ขาดทนุ) 69.26 (3.02) 72.28 2390.86%

Net Profit(%) 5.49% -0.38% 5.87% 0.00

ก าไร (ขาดทนุ) - บรษัิทใหญ่ 60.87 (4.96) 65.84 1326.10%

เปลีย่นแปลง

ธรุกจิกอ่สรา้ง ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 3/2562 เปลีย่นแปลง %Δ

รายได ้ 474.85 298.75 176.09 58.94%

คา่ใชจ้า่ย 387.24 280.06 107.18 38.27%

ก าไรขัน้ตน้ 87.61 18.70 68.91 368.50%

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 18.45% 6.26% 12.19%
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กลุ่มงานโครงการระบบท่อขนส่งน ้ามนัและงานวศิวกรรมใตด้นิ ส าหรบังวด 3 เดอืน มรีายรบัรวมจ านวน 336.78 ลา้น
บาท โดย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 งานก่อสรา้งมคีวามคบืหน้ารวมรอ้ยละ 85.84  มมีลูค่างานคงเหลอืรวม 766.70 ลา้น
บาท  

• โครงการขยายระบบขนส่งน ้ามนัทางท่อไปยงัภาคเหนือ (ความคบืหน้ารอ้ยละ 94.30) 

• โครงการก่อสรา้งบ่อพกัและรอ้ยท่อสายไฟฟ้าใตด้นิลอดแม่น ้าเจา้พระยา กบัการไฟฟ้านครหลวง (ความคบืหน้า
รอ้ยละ 93.59)   

• โครงการรบัเหมาก่อสรา้งระบบระบายน ้าและบ่อพกับนทางหลวงหมายเลข 304 สายอ าเภอปากเกรด็ - ศูนย์
ราชการแจง้วฒันะ (ความคบืหน้ารอ้ยละ 5.63)   

• โครงการขยายระบบขนส่งน ้ามนัทางท่อไปยงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ  (ความคบืหน้ารอ้ยละ 4.65)   
 

กลุ่มงานก่อสรา้งอาคารสถานีรถไฟ และสะพานขา้มทางรถไฟและขา้มทางแยก  ส าหรบังวด 3 เดอืน มรีายรบัรวม
จ านวน 50.65 ลา้นบาท  เป็นการรบัรูร้ายไดก้่อสรา้งจาก โครงการก่อสรา้งอาคารสถานีรถไฟมาบอ ามฤต จงัหวดัชมุพร และ
โครงการก่อสรา้งสะพานยเูทนิขา้มทางรถไฟและขา้มทางแยก ในพืน้ทีภ่าคใตข้องประเทศไทย  ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 
งานก่อสรา้งมคีวามคบืหน้ารวมรอ้ยละ 74.73  มมีลูค่างานคงเหลอืรวม 81.78 ลา้นบาท  

 

กลุ่มงานก่อสรา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบเดนิรถไฟ ในวนัที ่ 1 กรกฎาคม 2563  บรษิทัไทรทนั เอน็จเีนียริง่ แอนด ์ คอน
สตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั  ไดเ้ขา้ซื้อหุน้สามญัจ านวนรอ้ยละ 65% ของหุน้สามญัจดทะเบยีน
ของบรษิทั ทรานไทย เรลเวย ์จ ากดั  บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากกลุ่มงานก่อสรา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบเดนิรถไฟจ านวน 87.42 ลา้น
บาทในไตรมาสทีส่าม ซึง่ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 งานก่อสรา้งมคีวามคบืหน้ารวมรอ้ยละ 58.75 มมีลูค่างานคงเหลอืรวม 
218.75 ลา้นบาท  

                                                                    หน่วย  ลา้นบาท 

 

ส าหรบังวด 9 เดอืน บรษิทัฯมรีายไดจ้ากธุรกจิก่อสรา้งจ านวน 1,199.83 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 457.47 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 61.62 เมื่อเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน   บรษิทัฯมกี าไรขัน้ตน้จากธุรกจิก่อสรา้งจ านวน
164.56 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้จ านวน 91.56 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 125.42 เมื่อเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปี
ก่อน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรบัรูร้ายไดก้่อสรา้งของกลุ่มงานวศิวกรรมใตด้นิ โครงการก่อสรา้งสถานีรถไฟและสะพาน
ขา้มทางรถไฟ และขา้มทางแยก  และกลุ่มงานก่อสรา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบเดนิรถไฟซึง่เป็นบรษิทัย่อยใหม่ของบรษิทั  

 

ธรุกจิกอ่สรา้ง ไตรมาส 1-3/2563 ไตรมาส 1-3/2562 เปลีย่นแปลง2    Δ%

รายได ้ 1,199.83 742.36 457.47 61.62%

คา่ใชจ้า่ย 1,035.27 669.36 365.91 54.67%

ก าไรขัน้ตน้ 164.56 73.00 91.56 125.42%

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 13.72% 9.83% 3.88%

ChangeChangeเปลีย่นแปลง
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2. ธรุกิจพลงังาน     
ในวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563 บรษิทั ไทรทนั พาวเวอร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เขา้ลงทุนซื้อหุน้สามญั

ของ บรษิทั อคัรวฒัน์พลงังานพชืหมุนเวยีน จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของทุนช าระแลว้  บรษิทัดงักล่าวด าเนินธุรกจิผลติ

กระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิก๊าซชวีภาพ (Biogas)  ขนาดก าลงัผลติกระแสไฟฟ้า 4.9 เมกกะวตัต ์ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ

ก่อสรา้งปรบัปรุงโรงไฟฟ้า และคาดว่าจะด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยใ์หก้ารไฟฟ้าส่วนภูมภิาคไดใ้นปลาย

ไตรมาสที ่4/2563  บรษิทัตัง้เป้าหมายรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าอคัรวฒัน์พลงังานพชืหมุนเวยีนปีละประมาณ 100 ลา้นบาท  

ส าหรบังวด 3 เดอืน ธุรกิจโรงไฟฟ้ามรีายได้จากการขายรวม 7.49 ล้านบาทและมกี าไร(ขาดทุน) ขัน้ต้นจ านวน 

(3.68) ล้านบาท ซึ่งต ่ากว่าคาดการณ์  เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน ้ากากส่า (Vinasse) ซึ่งเป็น by-product ของ

อุตสาหกรรมน ้าตาลและเอทานอล อย่างไรกต็ามบรษิทัไดร้บัเงนิชดเชยจากการรบัประกนัผลการด าเนินงานตามสญัญาจา้ง

บรหิารจดัการและเดนิเครื่องจกัรกลพรอ้มบ ารุงรกัษา จ านวน 2.71  ล้านบาท  ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารไดจ้ดัหาคู่สญัญาขายน ้า

กากส่าเพิม่เตมิใหแ้ก่โรงไฟฟ้า  ฝ่ายบรหิารคาดการณ์ว่าการผลติกระแสไฟฟ้าจะกลบัสู่สถานการณ์ปกตไิดใ้นช่วงปลายไตร

มาสทีส่ี ่

 
3. รายได้อ่ืน 

ส าหรบังวด 3 เดอืน  บรษิทัรบัรูร้ายอื่นจ านวน 13.22 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้ 0.59 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.67 
เมื่อเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน ซึง่ส่วนใหญ่เกดิจากรายรบัจากการขายวสัดุสิน้เปลอืง และรายรบัค่าเช่า
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 
 

4. ฐานะการเงินและสภาพคลอ่ง                                                                  หน่วยลา้นบาท 

 

 

 

 

 

ลา้นบาท  ณ 30 ก.ย. 63 ณ 30 ก.ย. 62 Δ %

สนิทรัพยร์วม 3,059.22                            2,550.22                            19.96%

หนี้สนิรวม 1,290.66                            948.93                               36.01%

สว่นของเจา้ของรวม 1,768.56                            1,601.30                            10.45%

งบกระแสเงนิสด  

กระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนนิงาน 150.19

กระแสเงนิสดสทุธจิากการลงทนุ -424.70

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 85.13

     กระแสเงนิสดสทุธิ -189.38

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 610.13

ส าหรบังวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน  2563
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บรษิทัมอีตัราส่วนในการท าก าไรปรบัตวัสงูขึน้ทัง้อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) และ อตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย ์ (ROA)  ซึง่เกดิจากการรบัรูร้ายไดก้่อสรา้งเพิม่สงูขึน้และการบรหิารจดัการตน้ทนุไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ โดย ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2563  อตัราส่วนก าไรสุทธติ่อส่วนของเจา้ของเท่ากบั 6.07% เทยีบกบั 3.28% ในระยะเวลา
เดยีวกนัในปีก่อน  อตัราก าไรสุทธ ิ(ไตรมาสที ่1-3/2563) เท่ากบั  5.49%  เทยีบกบั (0.38%) ในระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อน   
ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2563  บรษิทัยงัคงด ารงโครงสรา้งการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง  โดยมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน 0.76 เท่าและถอื
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 610.13 ลา้นบาท 

 

5. ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19  ท าใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก และมผีลกระทบต่อธุรกิจ

และอุตสาหกรรม   อย่างไรก็ตามการระบาดในประเทศไทยอยู่ในระดับต ่า    เป็นผลให้บริษัทได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ดงักล่าวต่อโครงการก่อสร้างไม่มากนัก  อย่างไรก็ตามฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัจะติดตามความ

คบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเนื่องและจะประเมนิผลกระทบทางการเงนิเกี่ยวกบัมูลค่าของสนิทรพัย์ ประมาณ

การหนี้สนิและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้อย่างสม ่าเสมอ 

 

        ขอแสดงความนับถอื 

 

  

                (นายเชดิศกัดิ ์ กูเ้กยีรตนิันท)์ 

                   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)

อัตราก าไรสทุธ ิ(ไตรมาส 1-3/2563)

อัตราก าไรสทุธ ิ(ไตรมาส 3/2563)

อัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E) 0.76           0.60           

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (Current ratio) (เทา่) 1.30           1.98           

อตัราสว่นทางการเงนิ  ณ 30 ก.ย. 63 ณ 30 ก.ย. 62

 ณ 30 ก.ย. 63  ณ 31 ธ.ค. 62

6.07% 3.28%

3.73% 2.13%

5.49% -0.38%

9.55% 0.95%


