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No   TRITN-SET 020/2564  

12 พฤศจกิายน 2564  

 

เรอืง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ  สาํหรบัไตรมาสท ี3 ปี 2564 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั ไทรทนั โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอชแีจงผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาสท ี3 ปี 2564 สนิสดุวนัท ี 30 

กนัยายน 2564  มสีาระสาํคญัดงันี 

 

 สําหรบังวดสามเดอืนและงวดเก้าเดอืนสนิสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564 บรษิัทซอืเงนิลงทุนในตราสารทุนจํานวน 

109.97ล้านบาท และบริษัทได้ขายเงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวทงัหมดเป็นเงินจํานวน 113.59 ล้านบาท 

บรษิัทรบัรู้ กําไรจากการขายเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวเป็นรายได้อนืจํานวน 3.62 ล้านบาท ในงบกําไร

ขาดทุนและกําไร ขาดทุนเบด็เสรจ็อนืรวมและเฉพาะกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนและงวดเกา้เดอืนสนิสุดวนัท ี30 

กนัยายน 2564 

 สาํหรบังวด 9 เดอืน สนิสดุวนัท ี  30 กนัยายน 2564 มผีูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธใิชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะ

ซอืหุน้สามญัของบรษิทั “TRITN-W3” โดยมจีาํนวนหุน้สามญัทไีดจ้ากการขอใชส้ทิธ ิ 1,479.60 ลา้นหุน้ ราคาใช้

สทิธ ิ 0.2499 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิทงัสนิ 369.80 ลา้นบาท บรษิทัไดท้ําการจดทะเบยีนหุน้สามญัดงักล่าวแลว้

เมอืวนัท ี9 มถุินายน 2564 ทาํใหบ้รษิทัมมีูลค่าหุน้และสว่นเกนิมลูค่าหุน้เพมิขนึจาํนวน 147.96 ลา้นบาทบาท และ 

221.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

 

สาํหรบังวด 3  เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564   

งบกําไรขาดทุนรวม บรษิทั ไทรทนั โฮลดงิ จํากดั (มหาชน)                                                  หน่วย ลา้นบาท 

 
 

 

ลา้นบาท รอ้ยละ
รายไดร้วม 121.53 496.55 (375.02) (75.52)                       

คา่ใชจ้า่ยรวม 192.88 449.55 (256.67) (57.10)                       
สว่นแบง่กําไร(ขาดทนุ)ของบรษัิทร่วมทใีชว้ธิี
สว่นไดเ้สยี 1.36 0.24 1.12 463.51                      

กําไร (ขาดทนุ) (69.98) 47.24 (117.23) (248.14)                     

กําไร (ขาดทนุ) - บรษัิทใหญ่ (61.83) 39.92 (101.75) (254.89)                     

อัตรากาํไรสทุธิ -57.59% 9.51%

อัตรากาํไรสทุธ-ิcompany -50.88% 8.04%

รายการ Q3/2564 Q3/2563
เพมิขนึ (ลดลง) 
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 สาํหรบังวด 3 เดอืน บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วม จาํนวน 121.53 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 75.52 เมอืเทยีบกบั

รอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน  บรษิทัมผีลการดําเนินงานเป็นขาดทุนสุทธ-ิบรษิัทใหญ่ จํานวน (61.83) ลา้น

บาท เทยีบกบัผลกาํไรสุทธ-ิบรษิทัใหญ่จาํนวน 39.92 ลา้นบาทในระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อน   โดยมสีาเหตุหลกั

มาจากความล่าชา้ในงานก่อสรา้งโครงการระหว่างก่อสรา้งและสภาพแวดลอ้มการดาํเนินงานททีา้ทายจากการแพร่

ระบาดของโรค COVID-19 ซงึมผีลต่อการดาํเนินธุรกจิโดยรวมและต่อการดาํเนินการตามขนัตอนการประมลูงาน   

  

  

 

 

 

 

 

สาํหรบังวด 9  เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564   

งบกําไรขาดทุนรวม บรษิทั ไทรทนั โฮลดงิ จํากดั (มหาชน)                                                  หน่วย ลา้นบาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 สําหรบังวด 9 เดือน บริษัทและบริษัทย่อยมรีายได้รวม จํานวน 607.98 ล้านบาท เทียบกบัรายได้รวมจํานวน  

1,262.95 ลา้นบาท ในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน บรษิัทมผีลการดําเนินงานเป็นขาดทุนสุทธ-ิบรษิทัใหญ่

จํานวน (107.40) ลา้นบาท เทยีบกบัผลกําไรสุทธ-ิบรษิัทใหญ่จาํนวน 60.42 ลา้นบาทในระยะเวลาเดยีวกนัของปี

ก่อน  โดยมีสาเหตุหลักมาจากความล่าช้าในงานก่อสร้างโครงการระหว่างก่อสร้างและสภาพแวดล้อมการ

ดําเนินงานทีท้าทายจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึงมีผลต่อการดําเนินธุรกิจโดยรวมและต่อการ

ดําเนินการตามขนัตอนการประมูลงาน  และรบัรู้ผลกระทบจากการปรบัลดรายได้โครงการก่อสร้างในกลุ่มงาน

ก่อสรา้งของบรษิทัย่อย  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลา้นบาท รอ้ยละ
รายไดร้วม 607.98 1,262.95 (654.97) (51.86)                 

คา่ใชจ้า่ยรวม 753.32 1,194.31 (440.99) (36.92)                 
สว่นแบง่กาํไร(ขาดทนุ)ของบรษัิทร่วมทใีชว้ธิี
สว่นไดเ้สยี 1.52 0.26 1.26 484.81                

กําไร (ขาดทนุ) (143.82) 68.90 (212.72) (308.75)               

กําไร (ขาดทนุ) - บรษัิทใหญ่ (107.40) 60.42 (167.82) (277.76)               

อัตรากาํไรสทุธิ -23.66% 5.46%

อัตรากาํไรสทุธ-ิcompany -17.67% 4.78%

เพมิขนึ (ลดลง) 
รายการ Q1-Q3/2564 Q1-Q3/2563
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1. ธรุกิจก่อสรา้ง            หน่วย ลา้นบาท 

 

 สาํหรบังวด 3 เดอืน บรษิทัฯมรีายไดจ้ากธุรกจิก่อสร้างจํานวน 136.68 ลา้นบาท เทยีบกบัรายไดจ้ํานวน 474.85 

ล้านบาทในระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน  หรอืลดลงร้อยละ  71.22  ธุรกจิก่อสร้างมผีลขาดทุนขนัต้นจํานวน 

(43.30) ลา้นบาท เทยีบกบัผลกําไรขนัต้นจํานวน 87.56 ลา้นบาทในระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน ซงึส่วนใหญ่

เป็นผลมาจากความล่าชา้ในงานก่อสรา้งโครงการระหว่างก่อสรา้งและสภาพแวดล้อมการดําเนินงานทีทา้ทายจาก

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซงึมีผลต่อการดําเนินธุรกิจโดยรวมและต่อการดําเนินการตามขนัตอนการ

ประมลูงาน   

 

 
 สาํหรบังวด 9 เดอืน บรษิทัฯมรีายไดจ้ากธุรกจิกอ่สรา้งจาํนวน 476.89 ลา้นบาท เทยีบกบัรายไดจ้าํนวน 1,199.83 

ล้านบาทในระยะเวลาบญัชีเดียวกนัปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 60.25  ธุรกิจก่อสร้างมีผลขาดทุนขนัต้นจํานวน 

(62.92) ลา้นบาท เทยีบกบัผลกําไรขนัตน้จาํนวน 164.51 ลา้นบาทในระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน ซงึส่วนใหญ่

เป็นผลมาจากความล่าชา้ในงานก่อสรา้งโครงการระหว่างก่อสรา้งและสภาพแวดล้อมการดําเนินงานทีทา้ทายจาก

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซงึมีผลต่อการดําเนินธุรกิจโดยรวมและต่อการดําเนินการตามขนัตอนการ

ประมลูงาน  และผลกระทบจากการปรบัลดมลูค่างานของโครงการในกลุ่มงานก่อสรา้งของบรษิทัย่อย 

 

 

 

 

ลา้นบาท รอ้ยละ
รายไดง้านกอ่สรา้ง 136.68 474.85 (338.17) (71.22)                       

ตน้ทนุงานกอ่สรา้ง 179.98 387.29 (207.31) (53.53)                       

กําไรขนัตน้ (43.30) 87.56 (130.86) (149.46)                     

ตน้ทนุงานกอ่สรา้งทไีมไ่ดนํ้ามาใช ้ 5.68 7.75 (2.07) (26.69)                       

ตน้ทนุทางการเงนิ 2.13 2.25 (0.13) (5.59)                         

อัตรากาํไรขนัตน้ -31.68% 18.44%

ธรุกจิกอ่สรา้ง Q3/2564 Q3/2563
เพมิขนึ (ลดลง) 

ลา้นบาท รอ้ยละ
รายไดง้านกอ่สรา้ง 476.89 1,199.83 (722.94) (60.25)                 

ตน้ทนุงานกอ่สรา้ง 539.81 1,035.32 (495.51) (47.86)                 

กําไรขันตน้ (62.92) 164.51 (227.43) (138.25)               

ตน้ทนุงานกอ่สรา้งทไีมไ่ดนํ้ามาใช ้ 17.96 17.19 0.77 4.50                    

ตน้ทนุทางการเงนิ 6.42 3.21 3.21 100.15                

อัตรากาํไรขนัตน้ -13.19% 13.71%

ธุรกจิกอ่สรา้ง Q1-Q3/2564 Q1-Q3/2563
เพมิขนึ (ลดลง) 
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กลุ่มงานโครงการระบบท่อขนสง่นํามนัและงานวศิวกรรมใต้ดนิ สาํหรบังวด 3 เดอืน มรีายรบัรวมจํานวน 15.83 ลา้น

บาท โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 งานก่อสรา้งมคีวามคบืหน้ารวมรอ้ยละ 93.61  มมีลูค่างานคงเหลอืรวม 384.69 ลา้น

บาท  

 โครงการขยายระบบขนส่งนํามนัทางท่อไปยงัภาคเหนือ (ความคบืหน้ารอ้ยละ 98.81) 

 โครงการก่อสรา้งบ่อพกัและรอ้ยท่อสายไฟฟ้าใตด้นิลอดแม่นําเจา้พระยา กบัการไฟฟ้านครหลวง (ความคบืหน้า

รอ้ยละ 100)   

 โครงการรบัเหมาก่อสรา้งระบบระบายนําและบ่อพกับนทางหลวงหมายเลข 304 สายอําเภอปากเกรด็ - ศนูย์

ราชการแจง้วฒันะ (ความคบืหน้ารอ้ยละ 19.61)   

 โครงการขยายระบบขนส่งนํามนัทางท่อไปยงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ  (ความคบืหน้ารอ้ยละ 88.31) 

 โครงการขยายระบบขนส่งนํามนัทางท่อในกรงุเทพมหานคร  (โครงการใหม่ จะเรมิต้นในไตรมาส 4/2564) 
 

กลุ่มงานก่อสรา้งอาคารสถานีรถไฟ และสะพานขา้มทางรถไฟและขา้มทางแยก  สาํหรบังวด 3 เดอืน มรีายรบัรวม

จาํนวน 2.48 ลา้นบาท  เป็นการรบัรูร้ายไดก้่อสรา้งจาก โครงการก่อสรา้งอาคารสถานีรถไฟมาบอาํมฤต จงัหวดัชุมพร และ

โครงการก่อสรา้งสะพานยเูทริน์ขา้มทางรถไฟและขา้มทางแยก ในพนืทภีาคใตข้องประเทศไทย  ณ วนัท ี30 มถุินายน 2564 

งานก่อสรา้งมคีวามคบืหน้ารวมรอ้ยละ 94.47 มมีลูค่างานคงเหลอืรวม 3.13 ลา้นบาท  

 

กลุ่มงานก่อสรา้งทเีกยีวขอ้งกบัระบบเดนิรถไฟ ในวนัท ี 1 กรกฎาคม 2563  บรษิทัไทรทนั เอน็จเีนียรงิ แอนด ์ คอน

สตรคัชนั จาํกดั (มหาชน) ซงึเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั  ไดเ้ขา้ซอืหุน้สามญัจาํนวนรอ้ยละ 65% ของหุน้สามญัจดทะเบยีน

ของบรษิทั ทรานไทย เรลเวย ์ จาํกดั  สาํหรบังวด 3 เดอืน บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากกลุ่มงานก่อสรา้งทเีกยีวขอ้งกบัระบบเดนิ

รถไฟจาํนวน 59.30 ลา้นบาท  มกีําไรขนัต้นจาํนวน 1.40 ลา้นบาท  ณ วนัท ี30  กนัยายน 2564 มมีลูค่างานคงเหลอืรวม 

442.29 ลา้นบาท   

    
2. ธรุกิจพลงังาน     

ในวนัท ี17 กุมภาพนัธ ์2563 บรษิทั ไทรทนั พาวเวอร ์จาํกดั ซงึเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เขา้ลงทุนซอืหุน้สามญั

ของ บรษิทั อคัรวฒัน์ พลงังานพชืหมุนเวยีน จาํกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 75 ของทุนชาํระแลว้  บรษิทัดงักล่าวดาํเนินธุรกจิผลติ

ลา้นบาท รอ้ยละ
รายไดง้านกอ่สรา้ง 77.38 387.43 (310.04) (80.03)                       

ตน้ทนุงานกอ่สรา้ง 122.08 323.72 (201.64) (62.29)                       

กําไรขนัตน้ (44.70) 63.71 (108.41) (170.17)                     

ตน้ทนุงานกอ่สรา้งทไีมไ่ดนํ้ามาใช ้ 5.68 7.75 (2.07) (26.69)                       

ตน้ทนุทางการเงนิ 0.60 0.63 (0.03) (5.21)                         

อัตรากาํไรขนัตน้ -57.76% 16.44%

HDD + Civil Q3/2564 Q3/2563
เพมิขนึ (ลดลง) 
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กระแสไฟฟ้าจากเชอืเพลงิก๊าซชวีภาพ (Biogas)  ขนาดกาํลงัผลติกระแสไฟฟ้า 4.9 เมกกะวตัต ์ปัจจบุนัการก่อสรา้งแลว้เสรจ็

และเรมิดาํเนินการจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยใ์หก้ารไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในวนัท ี12 กมุภาพนัธ ์2564  

สําหรบังวด 3 เดอืน ธุรกจิโรงไฟฟ้ามรีายได้จากการขายรวม 12.05 ล้านบาท เพมิสูงขนึจํานวน 4.56 ล้านบาท

หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 60.90 เมอืเทยีบกบัระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อน   ธุรกจิโรงไฟฟ้ามผีลขาดทุนขนัต้นจํานวน (15.97) ลา้น

บาท เนืองจากโรงไฟฟ้าอยู่ในระหว่างการซ่อมบาํรุง   

 
 

3. รายได้อืน 

 
สาํหรบังวด 3 เดอืน  บรษิทัรบัรูร้ายอนืจาํนวน  30.79 ลา้นบาท  เพมิขนึ 17.57 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 

132.83 เมอืเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน ซงึสว่นใหญ่เกดิจากการทบีรษิทัมกีาํไรจากการขายวสัดุสนิเปลอืง  

รายรบัค่าเช่าเครอืงจกัรและอุปกรณ์ และกาํไรจากการขายตราสารทุน 

 

4. ฐานะการเงินและสภาพคล่อง                                                                  หน่วยลา้นบาท 

 

 

 

ลา้นบาท รอ้ยละ
รายไดจ้ากการขาย 12.05 7.49 4.56 60.90                        

ตน้ทนุขาย 28.03 11.33 16.70 147.39                      

กําไรขนัตน้ (15.97) (3.84) (12.14) 316.17                      

ตน้ทนุทางการเงนิ 3.06 1.20 1.86 154.81                      

อัตรากาํไรขนัตน้ -132.55% -51.25%

ธรุกจิพลงังาน Q3/2564 Q3/2563
เพมิขนึ (ลดลง) 

ลา้นบาท รอ้ยละ
รายไดอ้นื 30.79 13.22 17.57 132.83                      

รายไดอ้นื Q3/2564 Q3/2563
เพมิขนึ (ลดลง) 

ลา้นบาท  ณ 30 ก.ย. 64 ณ 31 ธ.ค. 63 Δ %
สนิทรัพย์รวม 2,988.83                                  2,717.08                                10.00%
หนสีนิรวม 1,000.51                                  969.89                                   3.16%
สว่นของเจา้ของรวม 1,988.32                                  1,747.19                                13.80%

งบกระแสเงนิสด  
กระแสเงนิสดสทุธจิากการดําเนนิงาน -95.56
กระแสเงนิสดสทุธจิากการลงทนุ -222.06
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 557.38
     กระแสเงนิสดสทุธิ 239.75
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 706.64

สําหรบังวด 3 เดอืน สนิสุดวนัท ี30 กนัยายน  2564

Δ %
อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) -219.97%
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA) -248.57%
อัตรากําไรสทุธ ิ -77.45%

อัตราสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E) 0.52           0.58           -10.98%
อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (Current ratio) (เทา่) 2.01           1.35           

 ณ 30 ก.ย. 64  ณ 31 ธ.ค. 63

-7.28% 6.07%
-5.36% 3.61%

-69.14% 8.32%

อตัราสว่นทางการเงนิ  ณ 30 ก.ย. 64  ณ 30 ก.ย. 63
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บรษิทัมอีตัราส่วนในการทาํกาํไรตําลง ซงึสาเหตหลกัเกดิจากการรบัรูร้ายไดก้่อสรา้งลดลง โดย ณ วนัท ี  30  

กนัยายน 2564  อตัราสว่นกาํไรสุทธต่ิอส่วนของเจา้ของเท่ากบัรอ้ยละ (7.28) เทยีบกบัรอ้ยละ 6.07 ในระยะเวลาเดยีวกนัใน

ปีก่อน  อตัรากาํไรสุทธ ิ เท่ากบัรอ้ยละ (69.14) เทยีบกบัรอ้ยละ 8.32 ในระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อน   บรษิทัยงัคงดาํรง

โครงสรา้งการเงนิทแีขง็แกร่ง โดยมอีตัราส่วนหนีสนิต่อทุน 0.52 เท่าและถอืเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจาํนวน 

706.64 ลา้นบาท 

 

5. ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19  ทําใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก และมผีลกระทบต่อธุรกจิ

และอุตสาหกรรม   การระบาดในประเทศไทยอยู่ในระดบัทสีงูขนึเมอืเทยีบกบัไตรมาสทผี่านมา   แมเ้ป็นผลใหบ้รษิทัไดร้บั

ผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวต่อโครงการก่อสรา้งไม่มากนัก  อย่างไรกต็ามฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัจะ

ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเนืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกับมูลค่าของ

สนิทรพัย ์ประมาณการหนีสนิและหนีสนิทอีาจจะเกดิขนึอย่างสมาํเสมอ                 

                                                    

                                                                                                            ขอแสดงความนบัถอื  

                            

 (นายวรพงษ์  วุฒพิฤกษ์)  

                                                                                                 ประธานเจา้หน้าทีบรหิารการเงนิ 


