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No   SET-TRITON 005/2564  

1 มนีาคม 2564  

เรอืง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ  ประจาํปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั ไทรทนั โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอชแีจงผลการดาํเนินงานสาํหรบั ปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2563  มี

รายละเอยีดดงันี 

 กลุ่มงานโครงการระบบท่อขนส่งนํามนัและงานวิศวกรรมใต้ดิน (HDD) มีผลประกอบการทีแขง็แกรง่ และ

บริษทัฯเริมรบัรูร้ายได้จากกลุ่มงานก่อสรา้งทีเกียวข้องกบัระบบเดินรถไฟในระหว่างปี และ ส่งผลให้

บริษทัและบริษทัย่อย มีรายได้รวม 1,409.80 ล้านบาท เพิมขึนรอ้ยละ 10.54 เมอืเปรียบเทียบกบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีเดียวกนัปีก่อน  

 บริษทัและบริษทัย่อยมีกาํไรสทุธิ  41.03 ล้านบาท เพิมขึนรอ้ยละ 6.49 เมอืเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลา

บญัชีเดียวกนัปีก่อน  

 โรงไฟฟ้าอคัรวฒัน์ซึงเป็นโรงไฟฟ้าแห่งที 2 ของกลุ่ม ขนาด 4.9 เมกกะวตัต ์ มีความคบืหน้าเฉลียในการ

ก่อสรา้งประมาณรอ้ยละ 96.6 ณ วนัที 31ธนัวาคม 2563  คาดว่าจะสามารถเริมดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์น

ไตรมาสแรกปี 2564   

 

สาํหรบังวด 12 เดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563   
 

งบกําไรขาดทุนรวม บรษิทั ไทรทนั โฮลดงิ จํากดั (มหาชน)                                                      หน่วย ลา้นบาท 

 
สาํหรบังวด 12 เดอืน บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วมจํานวน 1,409.80 ลา้นบาท เพมิขนึจาํนวน 134.38 ลา้นบาท หรอื

เพมิขนึรอ้ยละ 10.54 เมอืเปรยีบเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน  บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีาํไรสุทธริวมจาํนวน 

41.03 ลา้นบาท  เพมิขนึจาํนวน 2.50 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 6.49 เมอืเปรยีบเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปี

ก่อน  เกดิจากผลประกอบการทแีขง็แกร่งของกลุ่มงานโครงการระบบท่อขนส่งนํามนัและงานวศิวกรรมใต้ดนิ และการเรมิ

รบัรูผ้ลประกอบการของกลุ่มงานก่อสรา้งทเีกยีวขอ้งกบัระบบเดนิรถไฟในระหว่างปี  

. 2563 2562 เปลยีนแปลง Δ%
รายไดร้วม 1,409.80 1,275.42 134.38 10.54%

คา่ใชจ้า่ยรวม 1,368.78 1,236.90 131.88 10.66%

กําไรสทุธิ 41.03 38.52 2.50 6.49%

อัตรากําไรสทุธ ิ(%) 2.92% 3.02%

กําไรสทุธ ิ(บรษัิทใหญ)่ 36.11 32.36 3.75 11.59%
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สาํหรบังวด 3  เดอืนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563   

บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วม จาํนวน 147.37 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 334.23 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 69.40 เมอื

เทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน  ส่วนหนึงเกดิจากการทบีรษิทัรบัรูร้ายไดจ้าํนวนมากไปในงวดไตรมาสทสีาม  

จากความคบืหน้าของกลุ่มงานโครงการระบบท่อขนส่งนํามนัและงานวศิวกรรมใต้ดนิ กลุ่มงานก่อสรา้งอาคารสถานีรถไฟ 

และสะพานขา้มทางรถไฟและขา้มทางแยก และกลุ่มงานก่อสรา้งทเีกยีวขอ้งกบัระบบเดนิรถไฟ นอกจากนี โครงการก่อสรา้ง

ใหมส่่วนหนึงจะเรมิงานก่อสรา้งในไตรมาส 1/2564 แทนทจีะเรมิต้องก่อสรา้งในไตรมาสท ี 4/2563  อกีประการหนงึ การ

ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าแหง่ทสีองของกลุ่มไมแ่ลว้เสรจ็ในไตรมาสท ี 4/2563 แต่คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเรมิดาํเนินการเชงิ

พาณิชยไ์ดใ้นไตรมาสท ี1/2564     

 

สาํหรบังวด 12 เดอืน บริษทัและบริษทัย่อยรบัรูก้าํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด จาํนวน 99.70 ลา้นบาท เกิดจาก

บริษทัรบัรูผ้ลต่างระหว่างราคาทุนกบัมูลค่ายุติธรรมในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็จาํนวน 57.64 ล้านบาท     

ในไตรมาสท ี1 บรษิทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั โกลบอล คอนซเูมอร ์จาํกดั (มหาชน) หรอื “GLOCON” จาํนวน

รอ้ยละ 4.94 ของทุนทชีาํระแลว้  และเพมิเป็นรอ้ยละ 20.01 ของทุนทชีาํระแลว้ ในไตรมาสท ี2  บรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุน

เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตงัแต่วนัท ี18 มถุินายน 2563  และรบัรูก้าํไรจากผลต่างระหว่างราคาทุนกบัมลูค่ายตุธิรรมทรีบัรู้

ในองคป์ระกอบอนืของสว่นของผูถ้อืหุน้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืจาํนวน 57.64 ลา้นบาท  

เมอืวนัท ี  23 กนัยายน 2563 ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตัใิหก้รรมการทเีป็นตวัแทนของบรษิทัดาํรงตําแหน่ง

เป็นกรรมการบรษิทัของ  GLOCON มากกว่ากงึหนึงของกรรมการทงัหมดของ GLOCON เมอืวนัท ี1 ตุลาคม  2563  แต่

อย่างไรกต็าม  บรษิทัฯยงัไม่มอีาํนาจในการควบคุมในบรษิทั GLOCON  ดงันนับรษิทัยงัสดัส่วนเงนิลงทุน GLOCON  อยู่

ในระดบัทมีอีทิธพิลอย่างมนียัสาํคญัต่อการกาํหนดนโยบายการดาํเนินงานและการเงนิในบรษิทัดงักล่าว บรษิทัฯบนัทกึเงนิ

ลงทุนในหุน้สามญัเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

เกียวกับการดํารงสถานะการณ์ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากดั (มหาชน) (GLOCON) ในฐานะบริษัทย่อยนัน 

กล่าวคอื ภายหลงัจากการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัช ีเมอืวนัท ี22 กุมภาพนัธ ์2564 ทผี่านมา ผูส้อบบญัชไีดใ้หข้อ้สงัเกตุ

เพมิเติมเกยีวกบัอํานาจการควบคุม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท ี10 เรอืง งบการเงนิรวม  ในส่วนการ

พจิารณาสทิธใินการออกเสยีงของบรษิทัในฐานะผูล้งทุนในทปีระชุมผูถ้ือหุ้นเปรยีบเทยีบกบัขนาดและการกระจายการถือ
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ของผู้ออกเสียงรายอืนในทีประชุมผู้ถือหุ้น ซึงอาจจะส่งผลกระทบต่ออํานาจการควบคุม  เพือให้บริษัทได้ใช้ดุลยพินิจ

เกยีวกบัการพจิารณาในการจดัทํางบการเงนิว่าจะดํารงสถานะ GLOCON เป็นบรษิัทร่วม ดงันัน ในการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบัไตรมาส 4/2563 บรษิทัจงึยงัคงดาํรงสถานะเป็นบรษิทัร่วมต่อไป 

 

บริษทัสามารถรกัษาระดบัรายรบัจากการก่อสรา้งได้อย่างต่อเนืองแม้ในสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรค Covid-19    
 

1.ธรุกิจก่อสรา้ง            หน่วย ลา้นบาท 

 

สาํหรบังวด 12 เดอืน บรษิทัฯมรีายไดจ้ากธุรกจิก่อสรา้งจาํนวน 1,333.43 ลา้นบาท เพมิขนึจาํนวน 183.20 ลา้นบาท หรอื

เพมิขนึรอ้ยละ 15.93 เมอืเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน   บรษิทัฯมกีาํไรขนัต้นจากธุรกจิก่อสรา้งจํานวน

174.05 ลา้นบาท  เพมิขนึจาํนวน 112.55 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 183.03 เมอืเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปี

ก่อน ซงึมาจากผลประกอบการของกลุ่มงานก่อสรา้งวศิวกรรมใตด้นิ โครงการก่อสรา้งสถานีรถไฟและสะพานขา้มทางรถไฟ 

และขา้มทางแยก  และกลุม่งานก่อสรา้งทเีกยีวขอ้งกบัระบบเดนิรถไฟ  
 

 

สาํหรบังวด 3 เดอืน บรษิทัฯมรีายไดจ้ากธุรกจิก่อสรา้งจาํนวน 133.60 ลา้นบาท  ลดลงจาํนวน 274.27 ลา้นบาท หรอืลดลง

รอ้ยละ 67.24 เมอืเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน   ธุรกจิก่อสรา้งมกีําไรขนัต้นจาํนวน 26.68 ลา้นบาท  เพมิขนึ

จาํนวน 10.88 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 68.86 เมอืเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน  ซงึมาจากผลประกอบการ

ของกลุ่มงานก่อสรา้งวศิวกรรมใต้ดนิ โครงการก่อสรา้งสถานีรถไฟและสะพานขา้มทางรถไฟ และขา้มทางแยก  และกลุ่มงาน

ก่อสรา้งทเีกยีวขอ้งกบัระบบเดนิรถไฟ  

 

กลุ่มงานโครงการระบบท่อขนสง่นํามนัและงานวศิวกรรมใต้ดนิ สาํหรบังวด 3 เดอืน มรีายรบัรวมจํานวน 63.35 ลา้น

บาท โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 งานก่อสรา้งมคีวามคบืหน้ารอ้ยละ 87.17    

 โครงการขยายระบบขนส่งนํามนัทางท่อไปยงัภาคเหนือ (ความคบืหน้ารอ้ยละ 94.58) 

 โครงการก่อสรา้งบ่อพกัและรอ้ยท่อสายไฟฟ้าใตด้นิลอดแม่นําเจา้พระยา กบัการไฟฟ้านครหลวง (ความคบืหน้า

รอ้ยละ 99.17)   

ธรุกจิกอ่สรา้ง 2563 2562 เปลยีนแปลง Δ%
รายไดง้านกอ่สรา้ง 1,333.43 1,150.23 183.20 15.93%

ตน้ทุนงานกอ่สรา้ง 1,159.38 1,088.73 70.64 6.49%

กําไรขันตน้ 174.05 61.50 112.55 183.03%

อัตรากําไรขนัตน้(%) 13.05% 5.35%

ธุรกจิกอ่สรา้ง ไตรมาส 4/63 ไตรมาส 4/62 เปลยีนแปลง Δ%
รายไดง้านกอ่สรา้ง 133.60 407.87 (274.27) -67.24%

ตน้ทนุงานกอ่สรา้ง 106.92 392.07 (285.15) -72.73%

กําไรขนัตน้ 26.68 15.80 10.88 68.86%

อัตรากําไรขันตน้(%) 19.97% 3.87%



 

 
4 

 

 โครงการรบัเหมาก่อสรา้งระบบระบายนําและบ่อพกับนทางหลวงหมายเลข 304 สายอําเภอปากเกรด็ - ศนูย์

ราชการแจง้วฒันะ (ความคบืหน้ารอ้ยละ 9.68)   

 โครงการขยายระบบขนส่งนํามนัทางท่อไปยงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ  (ความคบืหน้ารอ้ยละ 23.69)   
 

กลุ่มงานก่อสรา้งอาคารสถานีรถไฟ และสะพานขา้มทางรถไฟและขา้มทางแยก  สาํหรบังวด 3 เดอืน มรีายรบัรวม

จาํนวน 35.18 ลา้นบาท  เป็นการรบัรูร้ายไดก้่อสรา้งจาก โครงการก่อสรา้งอาคารสถานีรถไฟมาบอาํมฤต จงัหวดัชมุพร และ

โครงการก่อสรา้งสะพานยเูทนิขา้มทางรถไฟและขา้มทางแยก ในพนืทภีาคใต้ของประเทศไทย  ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 

งานก่อสรา้งมคีวามคบืหน้ารวมรอ้ยละ 85.60   
 

กลุ่มงานก่อสรา้งทเีกยีวขอ้งกบัระบบเดนิรถไฟ ในวนัท ี 1 กรกฎาคม 2563  บรษิทัไทรทนั เอน็จเีนียรงิ แอนด ์ คอน

สตรคัชนั จาํกดั (มหาชน) ซงึเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั  ไดเ้ขา้ซอืหุน้สามญัจาํนวนรอ้ยละ 65.00 ของหุน้สามญัจดทะเบยีน

ของบรษิทั ทรานไทย เรลเวย ์จาํกดั  บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากกลุ่มงานก่อสรา้งทเีกยีวขอ้งกบัระบบเดนิรถไฟจาํนวน 35.07 ลา้น

บาทในไตรมาสทสี ีซงึณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 งานก่อสรา้งมคีวามคบืหน้ารวมรอ้ยละ 65.34   

                                                                    

2. ธรุกิจพลงังาน     

ในวนัท ี17 กุมภาพนัธ ์2563 บรษิทั ไทรทนั พาวเวอร ์จาํกดั ซงึเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เขา้ลงทุนซอืหุน้สามญั

ของ บรษิทั อคัรวฒัน์พลงังานพชืหมุนเวยีน จาํกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 75 ของทุนชาํระแลว้  บรษิทัดงักล่าวดาํเนินธุรกจิผลติ

กระแสไฟฟ้าจากเชอืเพลงิก๊าซชวีภาพ (Biogas)  ขนาดกาํลงัผลติกระแสไฟฟ้า 4.9 เมกกะวตัต ์ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ

ก่อสรา้งปรบัปรุงโรงไฟฟ้าโดยมคีวามคบืหน้ารอ้ยละ 96.6 และคาดว่าจะดาํเนินการจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยใ์ห้

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคไดใ้นปลายไตรมาสท ี4/2563  บรษิทัตงัเป้าหมายรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าอคัรวฒัน์พลงังานพชืหมุนเวยีน

ปีละประมาณ 100 ลา้นบาท  

สาํหรบังวด 12 เดอืน ธุรกจิโรงไฟฟ้ามรีายไดจ้ากการขายรวม 36.08 ลา้นบาทและมกีาํไร(ขาดทุน) ขนัต้นจํานวน 

(6.07) ล้านบาท ซึงตํากว่าคาดการณ์  เนืองจากประสบปัญหาขาดแคลนนํากากส่า (Vinasse) ซึงเป็น by-product ของ

อุตสาหกรรมนําตาลและเอทานอล อย่างไรกต็ามบรษิทัไดร้บัเงนิชดเชยจากการรบัประกนัผลการดาํเนินงานตามสญัญาจ้าง

บรหิารจดัการและเดนิเครอืงจกัรกลพรอ้มบาํรุงรกัษา จํานวน 8.44  ล้านบาท  ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารไดจ้ดัหาคู่สญัญาขายนํา

กากสา่เพมิเตมิใหแ้ก่โรงไฟฟ้า  และสาํรองนํากากสา่ในบ่อกกัเกบ็ 

 

3. รายได้อืน 

สาํหรบังวด 12 เดอืน  บรษิทัรบัรูร้ายอนืจาํนวน 45.43 ลา้นบาท งวด 3 เดอืนบรษิทัรบัรูร้ายไดอ้นืจาํนวน 12.71 

ลา้นบาท  ซงึสว่นใหญ่เกดิจากรายรบัจากการขายวสัดุสนิเปลอืง และรายรบัค่าเช่าเครอืงจกัรและอุปกรณ์ 
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4. ฐานะการเงินและสภาพคล่อง                                                                  หน่วยลา้นบาท  

 

 

 

บรษิัทฯมอีตัราส่วนในการทํากําไรสูงขนึ สาเหตหลกัเกดิจากความสามารถในการหารายได้เพมิสูงขนึและมกีารควบคุม

ค่าใชจ้่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA) เพมิขนึจากรอ้ยละ 2.10  เป็นอตัรารอ้ยละ 2.14 

อตัรากาํไรสทุธเิพมิขนึเป็นอตัรารอ้ยละ 2.91 ในปี 2563   อตัรากาํไรสทุธ ิ(บรษิทัใหญ่) เพมิขนึจาก อตัรารอ้ยละ 2.08 เป็น

อตัรารอ้ยละ 2.56 ในปี 2563   อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ลดลงเลก็น้อย เกดิจากส่วนของเจา้ของทเีพมิสงูขนึจากกาํไรของ

กจิการ   ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2563  บรษิัทยงัคงดํารงโครงสรา้งการเงนิทแีขง็แกร่ง  โดยมอีตัราส่วนหนีสนิต่อทุน 0.58 

เท่าและถอืเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจาํนวน 466.88 ลา้นบาท 

5. ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19  ทําใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก และมผีลกระทบต่อธุรกจิ

และอุตสาหกรรม   ซงึการระบาดในประเทศไทยอยู่ในระดบัตํา   เป็นผลใหบ้รษิทัไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว

ต่อโครงการก่อสรา้งไม่มากนัก  อย่างไรกต็ามฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัจะตดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์

ดงักล่าวอย่างต่อเนืองและจะประเมนิผลกระทบทางการเงนิเกยีวกบัมูลค่าของสนิทรพัย ์ประมาณการหนีสนิและหนีสนิที

อาจจะเกดิขนึอย่างสมาํเสมอ 

        ขอแสดงความนบัถอื 

                 (นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล) 

                               กรรมการผูม้อีาํนาจ 

ลา้นบาท  ณ 30 ธ.ค. 63 ณ 30 ธ.ค. 62 Δ %
สนิทรัพย์รวม 2,702.89                            2,550.22                            5.99%
หนีสนิรวม 962.66                                948.93                               1.45%
สว่นของเจา้ของรวม 1,740.23                            1,601.30                            8.68%

งบกระแสเงนิสด  
กระแสเงนิสดสทุธจิากการดาํเนนิงาน 73.58
กระแสเงนิสดสทุธจิากการลงทนุ -467.52
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 61.30
     กระแสเงนิสดสทุธิ -332.64
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 466.88

สําหรบังวด 12 เดอืน สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563

Δ %
อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) -11.19%
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA) 1.97%
อัตรากําไรสทุธ ิ 0.44%
อัตรากําไรสทุธ ิ(บรษัิทใหญ)่ 0.48%

อัตราสว่นหนสีนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E) 0.58        0.60        -4.21%
อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (Current ratio) (เทา่) 1.35        1.95        

อตัราสว่นทางการเงนิ  ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 30 ธ.ค. 62
2.22% 2.50%
2.14% 2.10%
2.91% 2.47%
2.56% 2.08%

 ณ 30 ธ.ค. 63  ณ 31 ธ.ค. 62


