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TRITN-SET 026/2563
16 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอชีแ้ จงผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้
• บริษทั และบริษทั ย่อย มีรายได้รวม 496.48 ล้านบาท เพิ่ มขึ้นร้อยละ 51.67 เมือ่ เปรียบเทียบกับรอบ
ระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน
• กาไรสุทธิ 47.39 ล้านบาท เพิ่ มขึ้นร้อยละ 1,416.42 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน
• บริษทั ย่อยของบริษทั ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจานวนร้อยละ 65% ของหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษทั ทราน
ไทย เรลเวย์ จากัด การเข้าซื้อกิ จการดังกล่าวเป็ นการขยายธุรกิ จให้ครอบคลุมงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบเดิ นรถไฟ
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
งบกาไรขาดทุนรวม บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
`
รายได ้รวม
ค่าใชจ่้ ายรวม
กาไร (ขาดทุน)
Net Profit(%)
กาไร (ขาดทุน) - บริษัทใหญ่

ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 3/2562
496.48
327.35
449.08
324.22
47.39
3.13
9.55%
0.95%
40.11
2.91

หน่วย ล้านบาท
เปลียนแปลง
่
169.13
124.86
44.27
8.59%
37.21

%Δ
51.67%
38.51%
1416.42%
1279.98%

สาหรับงวด 3 เดือน บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวม จานวน 496.48 ล้านบาท เพิม่ สูงขึน้ จานวน 169.13 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 51.67 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน
บริษทั และบริษทั ย่อย มีกาไรสุทธิจานวน 47.39 ล้านบาท มีกาไรเพิม่ ขึน้ 44.27 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1,416.42 เมื่อ
เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน
ผลประกอบการทีแ่ ข็งแกร่งในไตรมาสเป็ นผลมาจากผลประกอบการของกลุ่มงานโครงการระบบท่อขนส่งน้ามัน และงาน
วิศวกรรมใต้ดนิ กลุม่ งานก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟ และสะพานข้ามทางรถไฟและข้ามทางแยก และกลุ่มงานก่อสร้างที่
เกีย่ วข้องกับระบบเดินรถไฟ
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สาหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
งบกาไรขาดทุนรวม บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
`
รายได ้รวม
ค่าใชจ่้ ายรวม
กาไร (ขาดทุน)
Net Profit(%)
กาไร (ขาดทุน) - บริษัทใหญ่

หน่วย ล้านบาท

เปลียนแปลง2
่ นแปลง
ไตรมาส 1-3/2563 ไตรมาส 1-3/2562 เปลี
่ย
1,262.43
793.83
468.61
1,193.17
796.85
396.33
69.26
(3.02)
72.28
5.49%
-0.38%
5.87%
60.87
(4.96)
65.84

Δ%
59.03%
49.74%
2390.86%
0.00
1326.10%

สาหรับงวด 9 เดือน บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวมจานวน 1,262.43 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 468.61 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 59.03 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน
สาหรับงวด 9 เดือน บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรสุทธิรวมจานวน 69.26 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 72.28 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2,390.86 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน
สาหรับงวด 9 เดือน บริษทั และบริษทั ย่อยรับรู้กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด จานวน 128.03 ล้านบาท เกิ ดจาก
บริษทั รับรู้ผลต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่ายุติธรรมในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจานวน 57.64 ล้านบาท
โดยในไตรมาสที่ 1 บริษทั ได้เข้าลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) หรือ “GLOCON”
จานวนร้อยละ 4.94 ของทุนทีช่ าระแล้ว และเพิม่ เป็ นร้อยละ 20.01 ของทุนทีช่ าระแล้ว ในไตรมาสที่ 2 บริษทั จัดประเภทเงิน
ลงทุนเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตัง้ แต่วนั ที่ 18 มิถุนายน 2563 และรับรูก้ าไรจากผลต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่ายุตธิ รรม
ทีร่ บั รูใ้ นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจานวน 57.64 ล้านบาท
1.ธุรกิ จก่อสร้าง
ธุรกิจก่อสร้าง
รายได ้
ค่าใชจ่้ าย
กาไรขัน
้ ต ้น
อัตรากาไรขัน
้ ต ้น (%)

หน่ วย ล้ า นบาท
ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 3/2562
474.85
298.75
387.24
280.06
87.61
18.70
18.45%
6.26%

เปลียนแปลง
่
176.09
107.18
68.91
12.19%

%Δ
58.94%
38.27%
368.50%

สาหรับงวด 3 เดือน บริษทั ฯมีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างจานวน 474.85 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 176.09 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 58.94 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน ธุรกิจก่อสร้างมีกาไรขันต้
้ นจานวน 87.61 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จานวน 68.91 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 368.50 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
ผลมาจากการรับรูร้ ายได้ก่อสร้างของกลุ่มงานก่อสร้างวิศวกรรมใต้ดนิ
โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟและสะพานข้ามทาง
รถไฟ และข้ามทางแยก และกลุม่ งานก่อสร้างทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบเดินรถไฟ
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กลุ่มงานโครงการระบบท่อขนส่งน้ามันและงานวิศวกรรมใต้ดนิ สาหรับงวด 3 เดือน มีรายรับรวมจานวน 336.78 ล้าน
บาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งานก่อสร้างมีความคืบหน้ารวมร้อยละ 85.84 มีมลู ค่างานคงเหลือรวม 766.70 ล้าน
บาท
• โครงการขยายระบบขนส่งน้ามันทางท่อไปยังภาคเหนือ (ความคืบหน้าร้อยละ 94.30)
• โครงการก่อสร้างบ่อพักและร้อยท่อสายไฟฟ้ าใต้ดนิ ลอดแม่น้าเจ้าพระยา กับการไฟฟ้ านครหลวง (ความคืบหน้า
ร้อยละ 93.59)
• โครงการรับเหมาก่อสร้างระบบระบายน้าและบ่อพักบนทางหลวงหมายเลข 304 สายอาเภอปากเกร็ด - ศูนย์
ราชการแจ้งวัฒนะ (ความคืบหน้าร้อยละ 5.63)
• โครงการขยายระบบขนส่งน้ามันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ความคืบหน้าร้อยละ 4.65)
กลุ่มงานก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟ และสะพานข้ามทางรถไฟและข้ามทางแยก สาหรับงวด 3 เดือน มีรายรับรวม
จานวน 50.65 ล้านบาท เป็ นการรับรูร้ ายได้ก่อสร้างจาก โครงการก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟมาบอามฤต จังหวัดชุมพร และ
โครงการก่อสร้างสะพานยูเทินข้ามทางรถไฟและข้ามทางแยก ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ของประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
งานก่อสร้างมีความคืบหน้ารวมร้อยละ 74.73 มีมลู ค่างานคงเหลือรวม 81.78 ล้านบาท

กลุ่มงานก่อสร้างทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบเดินรถไฟ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บริษทั ไทรทัน เอ็นจีเนียริง่ แอนด์ คอน
สตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ได้เข้าซื้อหุน้ สามัญจานวนร้อยละ 65% ของหุน้ สามัญจดทะเบียน
ของบริษทั ทรานไทย เรลเวย์ จากัด บริษทั รับรูร้ ายได้จากกลุม่ งานก่อสร้างทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบเดินรถไฟจานวน 87.42 ล้าน
บาทในไตรมาสทีส่ าม ซึง่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งานก่อสร้างมีความคืบหน้ารวมร้อยละ 58.75 มีมลู ค่างานคงเหลือรวม
218.75 ล้านบาท
หน่วย ล้านบาท
ธุรกิจก่อสร้าง
รายได ้
ค่าใชจ่้ าย
กาไรขัน
้ ต ้น
อัตรากาไรขัน
้ ต ้น (%)

ไตรมาส 1-3/2563 ไตรมาส 1-3/2562 เปลี
ยนแปลง2
่ย
เปลี
Change
่ นแปลง
1,199.83
742.36
457.47
1,035.27
669.36
365.91
164.56
73.00
91.56
13.72%
9.83%
3.88%

Δ%
61.62%
54.67%
125.42%

สาหรับงวด 9 เดือน บริษทั ฯมีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างจานวน 1,199.83 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 457.47 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 61.62 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน
บริษทั ฯมีกาไรขัน้ ต้นจากธุรกิจก่อสร้างจานวน
164.56 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 91.56 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 125.42 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี
ก่อน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการรับรูร้ ายได้ก่อสร้างของกลุ่มงานวิศวกรรมใต้ดนิ โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟและสะพาน
ข้ามทางรถไฟ และข้ามทางแยก และกลุ่มงานก่อสร้างทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบเดินรถไฟซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยใหม่ของบริษทั
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2. ธุรกิ จพลังงาน
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 บริษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั เข้าลงทุนซื้อหุน้ สามัญ
ของ บริษทั อัครวัฒน์พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนชาระแล้ว บริษทั ดังกล่าวดาเนินธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ขนาดกาลังผลิตกระแสไฟฟ้ า 4.9 เมกกะวัตต์ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างปรับปรุงโรงไฟฟ้ า และคาดว่าจะดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้ าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคได้ในปลาย
ไตรมาสที่ 4/2563 บริษทั ตัง้ เป้ าหมายรายได้จากโรงไฟฟ้ าอัครวัฒน์พลังงานพืชหมุนเวียนปี ละประมาณ 100 ล้านบาท
สาหรับงวด 3 เดือน ธุรกิจโรงไฟฟ้ ามีรายได้จากการขายรวม 7.49 ล้านบาทและมีกาไร(ขาดทุน) ขัน้ ต้นจานวน
(3.68) ล้านบาท ซึ่งต่ ากว่าคาดการณ์ เนื่องจากประสบปั ญหาขาดแคลนน้ ากากส่า (Vinasse) ซึ่งเป็ น by-product ของ
อุตสาหกรรมน้าตาลและเอทานอล อย่างไรก็ตามบริษทั ได้รบั เงินชดเชยจากการรับประกันผลการดาเนินงานตามสัญญาจ้าง
บริหารจัดการและเดินเครื่องจักรกลพร้อมบารุงรักษา จานวน 2.71 ล้านบาท ปั จจุบนั ฝ่ ายบริหารได้จดั หาคู่สญ
ั ญาขายน้า
กากส่าเพิม่ เติมให้แก่โรงไฟฟ้ า ฝ่ ายบริหารคาดการณ์ว่าการผลิตกระแสไฟฟ้ าจะกลับสู่สถานการณ์ปกติได้ในช่วงปลายไตร
มาสทีส่ ่ี
3. รายได้อื่น
สาหรับงวด 3 เดือน บริษทั รับรูร้ ายอื่นจานวน 13.22 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 0.59 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.67
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากรายรับจากการขายวัสดุสน้ิ เปลือง และรายรับค่าเช่า
เครื่องจักรและอุปกรณ์
4. ฐานะการเงิ นและสภาพคล่อง

หน่วยล้านบาท

ล้านบาท
ิ
สนทรั
พย์รวม
ิ
หนี้สนรวม
สว่ นของเจ ้าของรวม

ณ 30 ก.ย. 63
3,059.22
1,290.66
1,768.56

ณ 30 ก.ย. 62
2,550.22
948.93
1,601.30

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

้ ดว ันที่ 30 ก ันยายน 2563
สาหร ับงวด 9 เดือน สินสุ
150.19
-424.70
85.13
-189.38
610.13

Δ%
19.96%
36.01%
10.45%
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อ ัตราสว่ นทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น (ROE)
ิ ทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนจากสน
อัตรากาไรสุทธิ (ไตรมาส 1-3/2563)
อัตรากาไรสุทธิ (ไตรมาส 3/2563)
ิ ต่อสว่ นของผู ้ถือหุ ้น (D/E)
อัตราสว่ นหนี้สน
อัตราสว่ นสภาพคล่อง (Current ratio) (เท่า)

ณ 30 ก.ย. 63
6.07%
3.73%
5.49%
9.55%
ณ 30 ก.ย. 63
0.76
1.30

ณ 30 ก.ย. 62
3.28%
2.13%
-0.38%
0.95%
ณ 31 ธ.ค. 62
0.60
1.98

บริษทั มีอตั ราส่วนในการทากาไรปรับตัวสูงขึน้ ทัง้ อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ROE) และ อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ (ROA) ซึง่ เกิดจากการรับรูร้ ายได้ก่อสร้างเพิม่ สูงขึน้ และการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อัตราส่วนกาไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 6.07% เทียบกับ 3.28% ในระยะเวลา
เดียวกันในปี ก่อน อัตรากาไรสุทธิ (ไตรมาสที่ 1-3/2563) เท่ากับ 5.49% เทียบกับ (0.38%) ในระยะเวลาเดียวกันในปี ก่อน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษทั ยังคงดารงโครงสร้างการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง โดยมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน 0.76 เท่าและถือ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 610.13 ล้านบาท

5. ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โลก และมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอุ ต สาหกรรม อย่ า งไรก็ต ามการระบาดในประเทศไทยอยู่ใ นระดับ ต่ า เป็ น ผลให้บ ริษัท ได้ร ับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ดงั กล่าวต่อโครงการก่อสร้างไม่มากนัก อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริหารของกลุ่มบริษทั และบริษทั จะติดตามความ
คืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณ
การหนี้สนิ และหนี้สนิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ อย่างสม่าเสมอ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ ์ กูเ้ กียรตินันท์)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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