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1 มีนาคม 2564

เรือง

คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ประจําปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอชีแจงผลการดําเนินงานสําหรับ ปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 มี
รายละเอียดดังนี
 กลุ่มงานโครงการระบบท่อขนส่งนํามันและงานวิ ศวกรรมใต้ดิน (HDD) มีผลประกอบการทีแข็งแกร่ง และ
บริษทั ฯเริมรับรูร้ ายได้จากกลุม่ งานก่อสร้างที เกียวข้องกับระบบเดินรถไฟในระหว่างปี และ ส่งผลให้
บริษทั และบริษทั ย่อย มีรายได้รวม 1,409.80 ล้านบาท เพิ มขึนร้อยละ 10.54 เมือเปรียบเที ยบกับรอบ
ระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน
 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิ 41.03 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 6.49 เมือเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลา
บัญชีเดียวกันปี ก่อน
 โรงไฟฟ้ าอัครวัฒน์ซึงเป็ นโรงไฟฟ้ าแห่งที 2 ของกลุม่ ขนาด 4.9 เมกกะวัตต์ มีความคืบหน้ าเฉลียในการ
ก่อสร้างประมาณร้อยละ 96.6 ณ วันที 31ธันวาคม 2563 คาดว่าจะสามารถเริมดําเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์ใน
ไตรมาสแรกปี 2564
สําหรับงวด 12 เดือนสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
งบกําไรขาดทุนรวม บริษทั ไทรทัน โฮลดิง จํากัด (มหาชน)
.
รายไดรวม
้
ค่าใช ้จ่ายรวม
กําไรสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิ (%)
กําไรสุทธิ (บริษัทใหญ่)

2563
1,409.80
1,368.78
41.03
2.92%
36.11

หน่วย ล้านบาท
2562
1,275.42
1,236.90
38.52
3.02%
32.36

เปลียนแปลง
134.38
131.88
2.50
3.75

Δ%
10.54%
10.66%
6.49%
11.59%

สําหรับงวด 12 เดือน บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวมจํานวน 1,409.80 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 134.38 ล้านบาท หรือ
เพิมขึนร้อยละ 10.54 เมือเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิรวมจํานวน
41.03 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 2.50 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 6.49 เมือเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี
ก่อน เกิดจากผลประกอบการทีแข็งแกร่งของกลุ่มงานโครงการระบบท่อขนส่งนํามันและงานวิศวกรรมใต้ดนิ และการเริม
รับรูผ้ ลประกอบการของกลุ่มงานก่อสร้างทีเกียวข้องกับระบบเดินรถไฟในระหว่างปี
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สําหรับงวด 3 เดือนสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวม จํานวน 147.37 ล้านบาท ลดลงจํานวน 334.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 69.40 เมือ
เทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน ส่วนหนึงเกิดจากการทีบริษทั รับรูร้ ายได้จาํ นวนมากไปในงวดไตรมาสทีสาม
จากความคืบหน้าของกลุม่ งานโครงการระบบท่อขนส่งนํ ามันและงานวิศวกรรมใต้ดนิ
กลุ่มงานก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟ
และสะพานข้ามทางรถไฟและข้ามทางแยก และกลุ่มงานก่อสร้างทีเกียวข้องกับระบบเดินรถไฟ นอกจากนี โครงการก่อสร้าง
ใหม่ส่วนหนึงจะเริมงานก่อสร้างในไตรมาส 1/2564 แทนทีจะเริมต้องก่อสร้างในไตรมาสที 4/2563 อีกประการหนึง การ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าแห่งทีสองของกลุ่มไม่แล้วเสร็จในไตรมาสที 4/2563 แต่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริมดําเนินการเชิง
พาณิชย์ได้ในไตรมาสที 1/2564
สําหรับงวด 12 เดือน บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูก้ าํ ไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด จํานวน 99.70 ล้านบาท เกิ ดจาก
บริษทั รับรูผ้ ลต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่ายุติธรรมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจํานวน 57.64 ล้านบาท
ในไตรมาสที 1 บริษทั ได้เข้าลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ “GLOCON” จํานวน
ร้อยละ 4.94 ของทุนทีชําระแล้ว และเพิมเป็ นร้อยละ 20.01 ของทุนทีชําระแล้ว ในไตรมาสที 2 บริษทั จัดประเภทเงินลงทุน
เป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตังแต่วนั ที 18 มิถุนายน 2563 และรับรูก้ าํ ไรจากผลต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่ายุตธิ รรมทีรับรู้
ในองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจํานวน 57.64 ล้านบาท
เมือวันที 23 กันยายน 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้กรรมการทีเป็ นตัวแทนของบริษทั ดํารงตําแหน่ง
เป็ นกรรมการบริษทั ของ GLOCON มากกว่ากึงหนึงของกรรมการทังหมดของ GLOCON เมือวันที 1 ตุลาคม 2563 แต่
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯยังไม่มอี าํ นาจในการควบคุมในบริษทั GLOCON ดังนันบริษทั ยังสัดส่วนเงินลงทุน GLOCON อยู่
ในระดับทีมีอทิ ธิพลอย่างมีนยั สําคัญต่อการกําหนดนโยบายการดําเนินงานและการเงินในบริษทั ดังกล่าว บริษทั ฯบันทึกเงิน
ลงทุนในหุน้ สามัญเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เกียวกับการดํารงสถานะการณ์ข องบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) (GLOCON) ในฐานะบริษัทย่อ ยนัน
กล่าวคือ ภายหลังจากการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี เมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2564 ทีผ่านมา ผูส้ อบบัญชีได้ให้ขอ้ สังเกตุ
เพิมเติมเกียวกับอํานาจการควบคุม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10 เรือง งบการเงินรวม ในส่วนการ
พิจารณาสิทธิในการออกเสียงของบริษทั ในฐานะผูล้ งทุนในทีประชุมผูถ้ ือหุ้นเปรียบเทียบกับขนาดและการกระจายการถือ
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ของผู้ออกเสียงรายอืนในทีประชุมผู้ถือหุ้น ซึงอาจจะส่งผลกระทบต่ ออํานาจการควบคุม เพือให้บริษัท ได้ใช้ดุลยพินิจ
เกียวกับการพิจารณาในการจัดทํางบการเงินว่าจะดํารงสถานะ GLOCON เป็ นบริษัทร่วม ดังนัน ในการจัดทํางบการเงิน
สําหรับไตรมาส 4/2563 บริษทั จึงยังคงดํารงสถานะเป็ นบริษทั ร่วมต่อไป
บริษทั สามารถรักษาระดับรายรับจากการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื องแม้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19
1.ธุรกิ จก่อสร้าง
ธุรก ิจก่อสร้าง
รายได ้งานก่อสร ้าง
ต ้นทุนงานก่อสร ้าง
กําไรขันต ้น
อัตรากําไรขันต ้น(%)

หน่ วย ล้านบาท
2563
1,333.43
1,159.38
174.05
13.05%

2562
1,150.23
1,088.73
61.50
5.35%

เปลียนแปลง
183.20
70.64
112.55

Δ%
15.93%
6.49%
183.03%

สําหรับงวด 12 เดือน บริษทั ฯมีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างจํานวน 1,333.43 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 183.20 ล้านบาท หรือ
เพิมขึนร้อยละ 15.93 เมือเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน
บริษทั ฯมีกาํ ไรขันต้นจากธุรกิจก่อสร้างจํานวน
174.05 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 112.55 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 183.03 เมือเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี
ก่อน ซึงมาจากผลประกอบการของกลุ่มงานก่อสร้างวิศวกรรมใต้ดนิ โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟและสะพานข้ามทางรถไฟ
และข้ามทางแยก และกลุม่ งานก่อสร้างทีเกียวข้องกับระบบเดินรถไฟ
ธุรกิจก่อสร้าง
รายได ้งานก่อสร ้าง
ต ้นทุนงานก่อสร ้าง
กําไรขันต ้น
อัตรากําไรขันต ้น(%)

ไตรมาส 4/63
133.60
106.92
26.68
19.97%

ไตรมาส 4/62
407.87
392.07
15.80
3.87%

เปลียนแปลง
(274.27)
(285.15)
10.88

Δ%
-67.24%
-72.73%
68.86%

สําหรับงวด 3 เดือน บริษทั ฯมีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างจํานวน 133.60 ล้านบาท ลดลงจํานวน 274.27 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 67.24 เมือเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน ธุรกิจก่อสร้างมีกําไรขันต้นจํานวน 26.68 ล้านบาท เพิมขึน
จํานวน 10.88 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 68.86 เมือเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน ซึงมาจากผลประกอบการ
ของกลุ่มงานก่อสร้างวิศวกรรมใต้ดนิ โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟและสะพานข้ามทางรถไฟ และข้ามทางแยก และกลุ่มงาน
ก่อสร้างทีเกียวข้องกับระบบเดินรถไฟ
กลุ่มงานโครงการระบบท่อขนส่งนํามันและงานวิศวกรรมใต้ดนิ สําหรับงวด 3 เดือน มีรายรับรวมจํานวน 63.35 ล้าน
บาท โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 งานก่อสร้างมีความคืบหน้าร้อยละ 87.17
 โครงการขยายระบบขนส่งนํามันทางท่อไปยังภาคเหนือ (ความคืบหน้าร้อยละ 94.58)
 โครงการก่อสร้างบ่อพักและร้อยท่อสายไฟฟ้ าใต้ดนิ ลอดแม่นําเจ้าพระยา กับการไฟฟ้ านครหลวง (ความคืบหน้า
ร้อยละ 99.17)
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 โครงการรับเหมาก่อสร้างระบบระบายนําและบ่อพักบนทางหลวงหมายเลข 304 สายอําเภอปากเกร็ด - ศูนย์
ราชการแจ้งวัฒนะ (ความคืบหน้าร้อยละ 9.68)
 โครงการขยายระบบขนส่งนํามันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ความคืบหน้าร้อยละ 23.69)
กลุ่มงานก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟ และสะพานข้ามทางรถไฟและข้ามทางแยก สําหรับงวด 3 เดือน มีรายรับรวม
จํานวน 35.18 ล้านบาท เป็ นการรับรูร้ ายได้ก่อสร้างจาก โครงการก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟมาบอํามฤต จังหวัดชุมพร และ
โครงการก่อสร้างสะพานยูเทินข้ามทางรถไฟและข้ามทางแยก ในพืนทีภาคใต้ของประเทศไทย ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
งานก่อสร้างมีความคืบหน้ารวมร้อยละ 85.60
กลุ่มงานก่อสร้างทีเกียวข้องกับระบบเดินรถไฟ ในวันที 1 กรกฎาคม 2563 บริษทั ไทรทัน เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอน
สตรัคชัน จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ได้เข้าซือหุน้ สามัญจํานวนร้อยละ 65.00 ของหุน้ สามัญจดทะเบียน
ของบริษทั ทรานไทย เรลเวย์ จํากัด บริษทั รับรูร้ ายได้จากกลุม่ งานก่อสร้างทีเกียวข้องกับระบบเดินรถไฟจํานวน 35.07 ล้าน
บาทในไตรมาสทีสี ซึงณ วันที 31 ธันวาคม 2563 งานก่อสร้างมีความคืบหน้ารวมร้อยละ 65.34
2. ธุรกิ จพลังงาน
ในวันที 17 กุมภาพันธ์ 2563 บริษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จํากัด ซึงเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั เข้าลงทุนซือหุน้ สามัญ
ของ บริษทั อัครวัฒน์พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนชําระแล้ว บริษทั ดังกล่าวดําเนินธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้ าจากเชือเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ขนาดกําลังผลิตกระแสไฟฟ้ า 4.9 เมกกะวัตต์ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างปรับปรุงโรงไฟฟ้ าโดยมีความคืบหน้าร้อยละ 96.6 และคาดว่าจะดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้ าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคได้ในปลายไตรมาสที 4/2563 บริษทั ตังเป้ าหมายรายได้จากโรงไฟฟ้ าอัครวัฒน์พลังงานพืชหมุนเวียน
ปี ละประมาณ 100 ล้านบาท
สําหรับงวด 12 เดือน ธุรกิจโรงไฟฟ้ ามีรายได้จากการขายรวม 36.08 ล้านบาทและมีกาํ ไร(ขาดทุน) ขันต้นจํานวน
(6.07) ล้านบาท ซึงตํากว่าคาดการณ์ เนืองจากประสบปั ญหาขาดแคลนนํ ากากส่า (Vinasse) ซึงเป็ น by-product ของ
อุตสาหกรรมนําตาลและเอทานอล อย่างไรก็ตามบริษทั ได้รบั เงินชดเชยจากการรับประกันผลการดําเนินงานตามสัญญาจ้าง
บริหารจัดการและเดินเครืองจักรกลพร้อมบํารุงรักษา จํานวน 8.44 ล้านบาท ปั จจุบนั ฝ่ ายบริหารได้จดั หาคู่สญ
ั ญาขายนํา
กากส่าเพิมเติมให้แก่โรงไฟฟ้ า และสํารองนํากากส่าในบ่อกักเก็บ
3. รายได้อืน
สําหรับงวด 12 เดือน บริษทั รับรูร้ ายอืนจํานวน 45.43 ล้านบาท งวด 3 เดือนบริษทั รับรูร้ ายได้อนจํ
ื านวน 12.71
ล้านบาท ซึงส่วนใหญ่เกิดจากรายรับจากการขายวัสดุสนเปลื
ิ อง และรายรับค่าเช่าเครืองจักรและอุปกรณ์
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4. ฐานะการเงิ นและสภาพคล่อง
ล้านบาท
สินทรั พย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของเจ ้าของรวม
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
อ ัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น (ROE)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์ (ROA)
อัตรากําไรสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิ (บริษัทใหญ่)
อัตราส่วนหนีส ินต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น (D/E)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) (เท่า)

หน่ วยล้านบาท
ณ 30 ธ.ค. 63
2,702.89
962.66
1,740.23

ณ 30 ธ.ค. 62
2,550.22
948.93
1,601.30

Δ%
5.99%
1.45%
8.68%

สําหร ับงวด 12 เด อ
ื น สินสุดว ันที 31 ธ ันวาคม 2563
73.58
-467.52
61.30
-332.64
466.88
ณ 31 ธ.ค. 63
2.22%
2.14%
2.91%
2.56%
ณ 30 ธ.ค. 63
0.58
1.35

ณ 30 ธ.ค. 62
2.50%
2.10%
2.47%
2.08%
ณ 31 ธ.ค. 62
0.60
1.95

Δ%
-11.19%
1.97%
0.44%
0.48%
-4.21%

บริษัทฯมีอตั ราส่วนในการทํากําไรสูงขึน สาเหตหลักเกิดจากความสามารถในการหารายได้เพิมสูงขึนและมีการควบคุม
ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เพิมขึนจากร้อยละ 2.10 เป็ นอัตราร้อยละ 2.14
อัตรากําไรสุทธิเพิมขึนเป็ นอัตราร้อยละ 2.91 ในปี 2563 อัตรากําไรสุทธิ (บริษทั ใหญ่) เพิมขึนจาก อัตราร้อยละ 2.08 เป็ น
อัตราร้อยละ 2.56 ในปี 2563 อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ลดลงเล็กน้อย เกิดจากส่วนของเจ้าของทีเพิมสูงขึนจากกําไรของ
กิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยังคงดํารงโครงสร้างการเงินทีแข็งแกร่ง โดยมีอตั ราส่วนหนีสินต่อทุน 0.58
เท่าและถือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 466.88 ล้านบาท
5. ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ซึงการระบาดในประเทศไทยอยู่ในระดับตํา เป็ นผลให้บริษทั ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าว
ต่อโครงการก่อสร้างไม่มากนัก อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริหารของกลุ่มบริษทั และบริษทั จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างต่อเนืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนีสินและหนีสินที
อาจจะเกิดขึนอย่างสมําเสมอ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล)
กรรมการผูม้ อี าํ นาจ
5

