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TRITN-SET 011/2564
14 พฤษภาคม 2564

เรือง

คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สําหรับไตรมาสที 1 ปี 2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอชีแจงผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที 1 ปี 2564 สินสุดวันที 1
มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี
 บริษทั ไทรทัน โฮลดิง จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) มีรายได้จากการดําเนินงานจํานวน 190.19 ล้านบาทใน ไตรมาส
แรก ลดลงร้อยละ 58 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากความล่าช้าในงานก่อสร้างโครงการ
ระหว่างก่อสร้างและสภาพแวดล้อมการดําเนินงานทีท้าทายจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึงมีผลต่อการ
ดําเนินธุรกิจโดยรวมและต่อการดําเนินการตามขันตอนการประมูลงาน
 โรงไฟฟ้ าอัครวัฒน์ ขนาด 4.90 เมกกะวัตต์ ซึงเป็ นโรงไฟฟ้ าเแห่งใหม่ของกลุ่มดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริม
ดําเนินการเชิงพาณิชย์ วันที 12 กุมภาพันธ์ 2564
 บริษทั ทรานไทย เรลเวย์ จํากัด ซึงเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้รบั งานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุร-ี
ปากนําโพ (ST8) มูลค่าโครงการ 337 ล้านบาท อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างจะเริมต้นในไตรมาสทีสอง ปี 2564
สําหรับงวด 3 เดือนสิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2564
งบกําไรขาดทุนรวม บริษทั ไทรทัน โฮลดิง จํากัด (มหาชน)
รายการ
รายได ้รวม
ค่าใชจ่้ ายรวม
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)ของบริษัทร่วมทีใช ้วิธี
ส่วนได ้เสีย
กํา ไร (ขาดทุน)
กํา ไร (ขาดทุน) - บริษัทใหญ่
อัตรากํา ไรสุทธิ

ไตรมาส1/2564
190.19
235.24
(1.64)
(46.69)
(33.82)
-24.55%

หน่ วย ล้านบาท
ไตรมาส1/2563
453.03
443.78

9.25
7.92
2.04%

เพิมขึน (ลดลง)
ล้านบาท
ร้อยละ
(262.84)
(58.02)
(208.54)
(46.99)
(1.64)
(55.94)
(41.73)

N.a.
(604.78)
(527.01)

 สําหรับงวด 3 เดือน บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวม จํานวน 190.19 ล้านบาท ลดลงจํานวน 262.84 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 58.02 เมือเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากความล่าช้าในงาน
ก่อสร้างโครงการระหว่างก่อสร้างและสภาพแวดล้อมการดําเนินงานทีท้าทายจากการแพร่ระบาดของโรค COVID19 ซึงมีผลต่อการดําเนินธุรกิจโดยรวมและต่อการดําเนินการตามขันตอนการประมูลงาน
 บริษทั และบริษทั ย่อย มีผลการดําเนินงานเป็ นขาดทุนสุทธิจาํ นวน 46.69 ล้านบาท ลดลง 55.94 ล้านบาท เมือ
เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการก่อสร้างทีลดลงและการ
ปรับลดมูลค่างานของโครงการในกลุ่มงานก่อสร้างทีเกียวข้องกับระบบเดินรถไฟโครงการหนึง
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1. ธุรกิ จก่อสร้าง
รายการ
รายได ้งานก่อสร ้าง
ต ้นทุนงานก่อสร ้าง
กํา ไรขันต ้น
อัตรากํา ไรขันต ้น

หน่ วย ล้านบาท
ไตรมาส1/2564
157.79
167.65
(9.86)
-6.25%

ไตรมาส1/2563
430.90
393.23
37.66
8.74%

เพิมขึน (ลดลง)
ล้านบาท
ร้อยละ
(273.11)
(63.38)
(225.59)
(57.37)
(47.52)
(126.17)

สําหรับงวด 3 เดือน บริษทั ฯมีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างจํานวน 157.79 ล้านบาท ลดลงจํานวน 273.11 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 63.38 เมือเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน ธุรกิจก่อสร้างมีผลขาดทุนขันต้นจํานวน 9.86 ล้านบาท
ลดลงจํานวน 47.52 ล้านบาท เมือเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน ซึงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากความล่าช้าในการ
การก่อสร้างของโครงการทีดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั ทังในงานโครงการในกลุ่มงานวิศวกรรมใต้ดนิ และโครงการในกลุ่มงานที
เกียวข้องกับรถไฟ นอกจากนีโครงการใหม่ในกลุ่มงานรถไฟ (ST8) ทีได้รบั งานเข้ามาใหม่มคี วามล่าช้าในการก่อสร้างและ
ไม่ได้เริมงานก่อสร้างในไตรมาสแรก
กลุ่มงานโครงการระบบท่อขนส่งนํามันและงานวิศวกรรมใต้ดนิ สําหรับงวด 3 เดือน มีรายรับรวมจํานวน 136.79 ล้าน
บาท โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2564 งานก่อสร้างมีความคืบหน้ารวมร้อยละ 88.42 มีมลู ค่างานคงเหลือรวม 634.93 ล้าน
บาท
 โครงการขยายระบบขนส่งนํามันทางท่อไปยังภาคเหนือ (ความคืบหน้าร้อยละ 94.45)
 โครงการก่อสร้างบ่อพักและร้อยท่อสายไฟฟ้ าใต้ดนิ ลอดแม่นําเจ้าพระยา กับการไฟฟ้ านครหลวง (ความคืบหน้า
ร้อยละ 100)
 โครงการรับเหมาก่อสร้างระบบระบายนําและบ่อพักบนทางหลวงหมายเลข 304 สายอําเภอปากเกร็ด - ศูนย์
ราชการแจ้งวัฒนะ (ความคืบหน้าร้อยละ 17.65)
 โครงการขยายระบบขนส่งนํามันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ความคืบหน้าร้อยละ 48.18)
กลุ่มงานก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟ และสะพานข้ามทางรถไฟและข้ามทางแยก สําหรับงวด 3 เดือน มีรายรับรวม
จํานวน 18.56 ล้านบาท เป็ นการรับรูร้ ายได้ก่อสร้างจาก โครงการก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟมาบอํามฤต จังหวัดชุมพร และ
โครงการก่อสร้างสะพานยูเทิรน์ ข้ามทางรถไฟและข้ามทางแยก ในพืนทีภาคใต้ของประเทศไทย ณ วันที 31 มีนาคม 2564
งานก่อสร้างมีความคืบหน้ารวมร้อยละ 95.55 มีมลู ค่างานคงเหลือรวม 13.77 ล้านบาท

กลุ่มงานก่อสร้างทีเกียวข้องกับระบบเดินรถไฟ ในวันที 1 กรกฎาคม 2563 บริษทั ไทรทัน เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอน
สตรัคชัน จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ได้เข้าซือหุน้ สามัญจํานวนร้อยละ 65% ของหุน้ สามัญจดทะเบียน
ของบริษทั ทรานไทย เรลเวย์ จํากัด บริษทั รับรูร้ ายได้จากกลุม่ งานก่อสร้างทีเกียวข้องกับระบบเดินรถไฟจํานวน 19.95 ล้าน
บาทในไตรมาสแรก แต่รบั รูผ้ ลกระทบจากการปรับลดมูลค่างานลงจํานวน 17.52 ล้านบาท ซึงณ วันที 31 มีนาคม 2564 งาน
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ก่อสร้างมีความคืบหน้ารวมร้อยละ 40.90 มีมลู ค่างานคงเหลือรวม 475 ล้านบาท สําหรับโครงการใหม่รถไฟรางคู่ สายลพบุรี
ปากนําโพ หรือ ST8 มูลค่าโครงการ 337 ล้านบาทนัน ยังไม่มกี ารก่อสร้างเกิดขึนในไตรมาสแรก
2. ธุรกิ จพลังงาน
ในวันที 17 กุมภาพันธ์ 2563 บริษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จํากัด ซึงเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั เข้าลงทุนซือหุน้ สามัญ
ของ บริษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนชําระแล้ว บริษทั ดังกล่าวดําเนินธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้ าจากเชือเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ขนาดกําลังผลิตกระแสไฟฟ้ า 4.9 เมกกะวัตต์ ปั จจุบนั การก่อสร้างแล้วเสร็จ
และเริมดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้ าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในวันที 12 กุมภาพันธ์ 2564 บริษทั
ตังเป้ าหมายรายได้จากโรงไฟฟ้ าอัครวัฒน์พลังงานพืชหมุนเวียนปี ละประมาณ 100 ล้านบาท
สําหรับงวด 3 เดือน ธุรกิจโรงไฟฟ้ ามีรายได้จากการขายรวม 24.24 ล้านบาท เพิมสูงขึนจํานวน 10.30 ล้านบาท
หรือเพิมขึนร้อยละ 73.92 เมือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปี ก่อน เนืองจากโรงไฟฟ้ าอัครวัฒน์เริมดําเนินการเพียง 47 วัน
ขณะทีมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึงเป็ นค่าใช้จ่ายทีคงที ส่งผลให้ในไตรมาสแรกธุรกิจพลังงานมีกาํ ไรขันต้น 0.25ล้านบาท
รายการ

ไตรมาส1/2564

รายได ้จากการขาย
ต ้นทุนขาย
กํา ไรขันต ้น
อัตรากํา ไรขันต ้น

ไตรมาส1/2563

24.24
24.00
0.25
1.01%

13.94
9.35
4.59
32.91%
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หมายเหตุ : เริมดําเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้ าขนาด 4.9 เมกกะวัตต์ ตังแต่วนั ที 12 กุมภาพันธ์ 2564
3. รายได้อืน
สําหรับงวด 3 เดือน บริษทั รับรูร้ ายอืนจํานวน 7.83 ล้านบาท เพิมขึน 0.80 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 11.46
เมือเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปี ก่อน ซึงส่วนใหญ่เกิดจากรายรับจากการขายวัสดุสนเปลื
ิ อง และรายรับค่าเช่า
เครืองจักรและอุปกรณ์
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4. ฐานะการเงิ นและสภาพคล่อง
ล้านบาท
สินทรั พย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของเจ ้าของรวม
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดสุทธิจากการดํา เนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
อ ัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น (ROE)
อัตราผลตอบแทนจากส ินทรั พย์ (ROA)
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น (D/E)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) (เท่า)

หน่ วยล้านบาท
ณ 30 มี.ค. 64
2,826.11
1,123.17
1,702.93

ณ 31 มี.ค. 63
2,717.08
969.76
1,747.33

Δ%
4.01%
15.82%
-2.54%

สําหร ับงวด 3 เดือน สินสุดว ันที 31 มีนาคม 2564
-135.31
-177.37
214.39
-98.29
368.60
ณ 31 มี.ค. 64
-0.35%
-0.14%
-18.58%
ณ 31 มี.ค. 64
0.69
1.43

ณ 30 มี.ค. 63
3.28%
2.13%
1.78%
ณ 31 ธ.ค. 63
0.58
1.35

Δ%
-110.67%
-106.57%
-20.36%
18.97%

บริษทั มีอตั ราส่วนในการทํากําไรตําลงทังอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ROE) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(ROA) ซึงเกิดจากการรับรูร้ ายได้ก่อสร้างลดลง และมีค่าใช้จ่ายคงทีจํานวนหนึง โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2564 อัตราส่วน
กําไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับร้อยละ (0.35) เทียบกับร้อยละ 3.28 ในระยะเวลาเดียวกันในปี ก่อน อัตรากําไรสุทธิ
เท่ากับร้อยละ (18.58) เทียบกับร้อยละ 1.78 ในระยะเวลาเดียวกันในปี ก่อน บริษทั ยังคงดํารงโครงสร้างการเงินทีแข็งแกร่ง
โดยมีอตั ราส่วนหนีสินต่อทุน 0.69 เท่าและถือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 368.60 ล้านบาท
ในระหว่างไตรมาสที 1 ปี 2564 มีผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิซงมี
ึ ความประสงค์ทจะใช้
ี สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท ี
จะซือหุน้ สามัญของบริษทั “TRITN-W3” ในอัตราการใช้สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.00027 หุน้ โดยมี
จํานวนหุน้ สามัญทีได้จากการขอใช้สทิ ธิ 14,365,400 หุน้ ราคาใช้สทิ ธิ 0.2499 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 3.59 ล้านบาท
5. ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอุตสาหกรรม การระบาดในประเทศไทยอยู่ในระดับทีสูงขึนเมือเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา แม้เป็ นผลให้บริษทั ได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวต่อโครงการก่อสร้างไม่มากนัก อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริหารของกลุ่มบริษทั และบริษทั จะ
ติด ตามความคืบหน้ าของสถานการณ์ ดงั กล่ าวอย่า งต่ อ เนื องและจะประเมินผลกระทบทางการเงิน เกียวกับมูลค่าของ
สินทรัพย์ ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนอย่างสมําเสมอ
ขอแสดงความนับถือ
(นายวรพงษ์ วุฒพิ ฤกษ์)
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