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No   TRITN-SET 011/2564  

14 พฤษภาคม 2564  

 

เรอืง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ  สาํหรบัไตรมาสท ี1 ปี 2564 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั ไทรทนั โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอชแีจงผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาสท ี1 ปี 2564 สนิสดุวนัท ี 1 

มนีาคม 2564  มรีายละเอยีดดงันี 

 บรษิทั ไทรทนั  โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) มรีายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํนวน 190.19 ลา้นบาทใน ไตรมาส 

แรก ลดลงรอ้ยละ 58 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัมาจากความล่าชา้ในงานก่อสรา้งโครงการ

ระหว่างก่อสรา้งและสภาพแวดลอ้มการดาํเนินงานททีา้ทายจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซงึมผีลต่อการ

ดาํเนินธุรกจิโดยรวมและต่อการดาํเนินการตามขนัตอนการประมลูงาน  

 โรงไฟฟ้าอคัรวฒัน์ ขนาด 4.90 เมกกะวตัต์ ซงึเป็นโรงไฟฟ้าเแห่งใหม่ของกลุ่มดาํเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเรมิ

ดาํเนินการเชงิพาณชิย ์วนัท ี12 กุมภาพนัธ ์2564   

 บรษิทั ทรานไทย เรลเวย ์จาํกดั ซงึเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดร้บังานโครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุร-ี

ปากนําโพ (ST8) มูลค่าโครงการ 337 ลา้นบาท  อย่างไรกต็ามโครงการก่อสรา้งจะเรมิต้นในไตรมาสทสีอง ปี 2564     

 

สาํหรบังวด 3  เดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564   

งบกําไรขาดทุนรวม บรษิทั ไทรทนั โฮลดงิ จํากดั (มหาชน)                                                  หน่วย ลา้นบาท 

 
 สาํหรบังวด 3 เดอืน บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วม จาํนวน 190.19  ลา้นบาท ลดลงจํานวน 262.84 ลา้นบาท 

หรอืลดลงรอ้ยละ 58.02 เมอืเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัมาจากความล่าชา้ในงาน

ก่อสรา้งโครงการระหว่างก่อสรา้งและสภาพแวดลอ้มการดาํเนินงานททีา้ทายจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-

19 ซงึมผีลต่อการดาํเนินธุรกจิโดยรวมและต่อการดาํเนินการตามขนัตอนการประมลูงาน  

 บรษิทัและบรษิทัย่อย มผีลการดาํเนินงานเป็นขาดทุนสุทธจิาํนวน 46.69 ลา้นบาท ลดลง 55.94 ลา้นบาท เมอื

เปรยีบเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการก่อสรา้งทลีดลงและการ

ปรบัลดมลูค่างานของโครงการในกลุ่มงานก่อสรา้งทเีกยีวขอ้งกบัระบบเดนิรถไฟโครงการหนึง  
 

ลา้นบาท รอ้ยละ
รายไดร้วม 190.19 453.03 (262.84) (58.02)                       
คา่ใชจ้า่ยรวม 235.24 443.78 (208.54) (46.99)                       
สว่นแบง่(ขาดทนุ)ของบรษัิทร่วมทใีชว้ธิี
สว่นไดเ้สยี (1.64) (1.64) N.a.
กําไร (ขาดทนุ) (46.69) 9.25 (55.94) (604.78)                     
กําไร (ขาดทนุ) - บรษัิทใหญ่ (33.82) 7.92 (41.73) (527.01)                     
อัตรากาํไรสทุธิ -24.55% 2.04%

รายการ ไตรมาส1/2564 ไตรมาส1/2563
เพมิขนึ (ลดลง) 
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1. ธรุกิจก่อสรา้ง            หน่วย ลา้นบาท 

 

สาํหรบังวด 3 เดอืน บรษิทัฯมรีายไดจ้ากธุรกจิก่อสรา้งจาํนวน 157.79 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 273.11 ลา้นบาท หรอืลดลง

รอ้ยละ 63.38 เมอืเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน   ธุรกจิก่อสรา้งมผีลขาดทุนขนัต้นจํานวน 9.86 ลา้นบาท  

ลดลงจาํนวน 47.52 ลา้นบาท เมอืเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน  ซงึสว่นใหญ่เป็นผลมาจากความล่าชา้ในการ

การก่อสรา้งของโครงการทดีาํเนินการอยู่ในปัจจุบนัทงัในงานโครงการในกลุ่มงานวศิวกรรมใต้ดนิและโครงการในกลุ่มงานที

เกยีวขอ้งกบัรถไฟ นอกจากนีโครงการใหมใ่นกลุ่มงานรถไฟ (ST8) ทไีดร้บังานเขา้มาใหมม่คีวามล่าชา้ในการก่อสรา้งและ

ไม่ไดเ้รมิงานก่อสรา้งในไตรมาสแรก    

กลุ่มงานโครงการระบบท่อขนสง่นํามนัและงานวศิวกรรมใต้ดนิ สาํหรบังวด 3 เดอืน มรีายรบัรวมจํานวน 136.79 ลา้น

บาท โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 งานก่อสรา้งมคีวามคบืหน้ารวมรอ้ยละ 88.42  มมีลูค่างานคงเหลอืรวม 634.93 ลา้น

บาท  

 โครงการขยายระบบขนส่งนํามนัทางท่อไปยงัภาคเหนือ (ความคบืหน้ารอ้ยละ 94.45) 

 โครงการก่อสรา้งบ่อพกัและรอ้ยท่อสายไฟฟ้าใตด้นิลอดแม่นําเจา้พระยา กบัการไฟฟ้านครหลวง (ความคบืหน้า

รอ้ยละ 100)   

 โครงการรบัเหมาก่อสรา้งระบบระบายนําและบ่อพกับนทางหลวงหมายเลข 304 สายอําเภอปากเกรด็ - ศนูย์

ราชการแจง้วฒันะ (ความคบืหน้ารอ้ยละ 17.65)   

 โครงการขยายระบบขนส่งนํามนัทางท่อไปยงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ  (ความคบืหน้ารอ้ยละ 48.18)   
 

กลุ่มงานก่อสรา้งอาคารสถานีรถไฟ และสะพานขา้มทางรถไฟและขา้มทางแยก  สาํหรบังวด 3 เดอืน มรีายรบัรวม

จาํนวน 18.56 ลา้นบาท  เป็นการรบัรูร้ายไดก้่อสรา้งจาก โครงการก่อสรา้งอาคารสถานีรถไฟมาบอาํมฤต จงัหวดัชมุพร และ

โครงการก่อสรา้งสะพานยเูทริน์ขา้มทางรถไฟและขา้มทางแยก ในพนืทภีาคใตข้องประเทศไทย  ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 

งานก่อสรา้งมคีวามคบืหน้ารวมรอ้ยละ 95.55  มมีลูค่างานคงเหลอืรวม 13.77 ลา้นบาท  

 

กลุ่มงานก่อสรา้งทเีกยีวขอ้งกบัระบบเดนิรถไฟ ในวนัท ี 1 กรกฎาคม 2563  บรษิทัไทรทนั เอน็จเีนียรงิ แอนด ์ คอน

สตรคัชนั จาํกดั (มหาชน) ซงึเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั  ไดเ้ขา้ซอืหุน้สามญัจาํนวนรอ้ยละ 65% ของหุน้สามญัจดทะเบยีน

ของบรษิทั ทรานไทย เรลเวย ์จาํกดั  บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากกลุ่มงานก่อสรา้งทเีกยีวขอ้งกบัระบบเดนิรถไฟจาํนวน 19.95 ลา้น

บาทในไตรมาสแรก แต่รบัรูผ้ลกระทบจากการปรบัลดมลูค่างานลงจาํนวน 17.52 ลา้นบาท ซงึณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 งาน

ลา้นบาท รอ้ยละ
รายไดง้านกอ่สรา้ง 157.79 430.90 (273.11) (63.38)                       
ตน้ทนุงานกอ่สรา้ง 167.65 393.23 (225.59) (57.37)                       
กําไรขันตน้ (9.86) 37.66 (47.52) (126.17)                     
อัตรากาํไรขันตน้ -6.25% 8.74%

รายการ ไตรมาส1/2564 ไตรมาส1/2563
เพมิขนึ (ลดลง) 
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ก่อสรา้งมคีวามคบืหน้ารวมรอ้ยละ 40.90 มมีลูค่างานคงเหลอืรวม 475 ลา้นบาท  สาํหรบัโครงการใหม่รถไฟรางคู่ สายลพบุร ี

ปากนําโพ หรอื ST8 มลูค่าโครงการ 337 ลา้นบาทนนั ยงัไม่มกีารก่อสรา้งเกดิขนึในไตรมาสแรก 

    
2. ธรุกิจพลงังาน     

ในวนัท ี17 กุมภาพนัธ ์2563 บรษิทั ไทรทนั พาวเวอร ์จาํกดั ซงึเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เขา้ลงทุนซอืหุน้สามญั

ของ บรษิทั อคัรวฒัน์ พลงังานพชืหมุนเวยีน จาํกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 75 ของทุนชาํระแลว้  บรษิทัดงักล่าวดาํเนินธุรกจิผลติ

กระแสไฟฟ้าจากเชอืเพลงิก๊าซชวีภาพ (Biogas)  ขนาดกาํลงัผลติกระแสไฟฟ้า 4.9 เมกกะวตัต ์ปัจจบุนัการก่อสรา้งแลว้เสรจ็

และเรมิดาํเนินการจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยใ์หก้ารไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในวนัท ี 12 กุมภาพนัธ ์ 2564 บรษิทั

ตงัเป้าหมายรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าอคัรวฒัน์พลงังานพชืหมุนเวยีนปีละประมาณ 100 ลา้นบาท  

สาํหรบังวด 3 เดอืน ธุรกจิโรงไฟฟ้ามรีายไดจ้ากการขายรวม 24.24 ลา้นบาท เพมิสงูขนึจํานวน 10.30 ลา้นบาท

หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 73.92 เมอืเทยีบกบัระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อน เนืองจากโรงไฟฟ้าอคัรวฒัน์เรมิดาํเนินการเพยีง 47 วนั  

ขณะทมีคี่าใชจ้่ายสว่นหนึงเป็นค่าใชจ้่ายทคีงท ีส่งผลใหใ้นไตรมาสแรกธุรกจิพลงังานมกีาํไรขนัต้น 0.25ลา้นบาท   

 
 

   
หมายเหตุ : เรมิดาํเนินการเชงิพาณชิยโ์รงไฟฟ้าขนาด 4.9 เมกกะวตัต์ ตงัแต่วนัท ี12 กุมภาพนัธ ์2564 

 

3. รายได้อืน 

สาํหรบังวด 3 เดอืน  บรษิทัรบัรูร้ายอนืจาํนวน 7.83 ลา้นบาท  เพมิขนึ 0.80 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 11.46 

เมอืเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน ซงึสว่นใหญ่เกดิจากรายรบัจากการขายวสัดุสนิเปลอืง และรายรบัค่าเช่า

เครอืงจกัรและอุปกรณ์ 

 

ลา้นบาท รอ้ยละ
รายไดจ้ากการขาย 24.24 13.94 10.30 73.92                        
ตน้ทนุขาย 24.00 9.35 14.65 156.60                      
กําไรขันตน้ 0.25 4.59 (4.34) (94.64)                       
อัตรากาํไรขันตน้ 1.01% 32.91%

รายการ ไตรมาส1/2564 ไตรมาส1/2563
เพมิขนึ (ลดลง) 
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4. ฐานะการเงินและสภาพคล่อง                                                                  หน่วยลา้นบาท 

 

 

 

บรษิทัมอีตัราส่วนในการทาํกาํไรตําลงทงัอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) และ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์

(ROA)  ซงึเกดิจากการรบัรูร้ายไดก้่อสรา้งลดลง และมคี่าใชจ้่ายคงทจีาํนวนหนึง โดย ณ วนัท ี 31 มนีาคม 2564  อตัราสว่น

กาํไรสทุธต่ิอส่วนของเจา้ของเทา่กบัรอ้ยละ (0.35) เทยีบกบัรอ้ยละ 3.28 ในระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อน  อตัรากาํไรสุทธ ิ

เท่ากบัรอ้ยละ (18.58) เทยีบกบัรอ้ยละ 1.78 ในระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อน   บรษิทัยงัคงดาํรงโครงสรา้งการเงนิทแีขง็แกร่ง 

โดยมอีตัราสว่นหนีสนิต่อทุน 0.69 เทา่และถอืเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจาํนวน 368.60 ลา้นบาท 

ในระหว่างไตรมาสท ี1 ปี 2564 มผีูถ้ือใบสาํคญัแสดงสทิธซิงึมคีวามประสงคท์จีะใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิี

จะซอืหุน้สามญัของบรษิทั “TRITN-W3” ในอตัราการใช้สทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1.00027 หุน้ โดยมี

จาํนวนหุน้สามญัทไีดจ้ากการขอใชส้ทิธ ิ14,365,400 หุน้ ราคาใชส้ทิธ ิ0.2499 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ 3.59 ลา้นบาท 

5. ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19  ทําใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก และมผีลกระทบต่อธุรกจิ

และอุตสาหกรรม   การระบาดในประเทศไทยอยู่ในระดบัทสีงูขนึเมอืเทยีบกบัไตรมาสทผี่านมา   แมเ้ป็นผลใหบ้รษิทัไดร้บั

ผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวต่อโครงการก่อสรา้งไม่มากนัก  อย่างไรกต็ามฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัจะ

ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเนืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกับมูลค่าของ

สนิทรพัย ์ประมาณการหนีสนิและหนีสนิทอีาจจะเกดิขนึอย่างสมาํเสมอ                                                                    

                                                                                                        ขอแสดงความนบัถอื  

                            (นายวรพงษ์  วุฒพิฤกษ์)  

                                                                                                   ประธานเจา้หน้าทีบรหิารการเงนิ 

ลา้นบาท  ณ 30 ม.ีค. 64 ณ 31 ม.ีค. 63 Δ %
สนิทรัพย์รวม 2,826.11                            2,717.08                            4.01%
หนีสนิรวม 1,123.17                            969.76                               15.82%
สว่นของเจา้ของรวม 1,702.93                            1,747.33                            -2.54%

งบกระแสเงนิสด  
กระแสเงนิสดสทุธจิากการดาํเนนิงาน -135.31
กระแสเงนิสดสทุธจิากการลงทนุ -177.37
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 214.39
     กระแสเงนิสดสทุธิ -98.29
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 368.60

สําหรบังวด 3 เดอืน สนิสุดวนัท ี31 มนีาคม  2564

Δ %
อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) -110.67%
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ROA) -106.57%
อัตรากําไรสทุธ ิ -20.36%

อัตราสว่นหนสีนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E) 0.69     0.58     18.97%
อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (Current ratio) (เทา่) 1.43     1.35     

 ณ 31 ม.ีค. 64  ณ 31 ธ.ค. 63

-0.35% 3.28%
-0.14% 2.13%

-18.58% 1.78%

อตัราสว่นทางการเงนิ  ณ 31 ม.ีค. 64 ณ 30 ม.ีค. 63


