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No   TRITN-SET 003/2565  

28 กมุภาพนัธ ์2565  

 

เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ  ส าหรบัปี 2564 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564  มี
สาระส าคญัดงันี้ 

 

• ในปี 2564  ธุรกจิก่อสรา้งเกีย่วกบัรางรถไฟและระบบการเดนิรถซึง่เป็นหน่วยธุรกจิใหมข่องบรษิทั ไดร้บังานสาม

โครงการใหม่มลูค่างานประมาณ 457.04  ลา้นบาท  

• ในปี 2564  มผีูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธใิชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั “TRITN-W3” โดย

มจี านวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการขอใชส้ทิธ ิ1,479.60 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 369.80 ลา้นบาท  

• กลุ่มบรษิทัไดต้ัง้ค่าเผื่อผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยข์องบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งจ านวน 116.46 ลา้นบาท 
เน่ืองจากมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 

• ในปี  2564 บรษิัทเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนในบรษิัท ขนส่งน ้ามนัทางท่อ จ ากดั จ านวน 10 ล้านหุ้น หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 1.32 ของหุน้สามญัทีอ่อกและช าระแลว้   

 

ส ำหรบังวด 12  เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564   
งบก าไรขาดทุนรวม บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)                                                  หน่วย ลา้นบาท 

 
•  

•  

•  

•  

•  

• ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วม จ านวน 685.32 ล้านบาท เทยีบกบัรายได้

รวมจ านวน  1,418.18 ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบญัชีเดยีวกนัปีก่อน บรษิัทมผีลการด าเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ

จ านวน (470.20) ล้านบาท  ขาดทุนสุทธ-ิบริษัทใหญ่จ านวน (400.72) ล้านบาท เทียบกับผลก าไรสุทธิ-บรษิัทใหญ่

จ านวน 35.74 ลา้นบาทในระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อน  ซึง่ประกอบดว้ยสาเหตุหลกัดงันี้ 1) กลุ่มบรษิทัไดต้ัง้ค่าเผื่อผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ของบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งจ านวน (116.46) ล้านบาท เนื่องจากมขีอ้บ่งชี้ของการ

ลา้นบาท รอ้ยละ

รายไดร้วม 685.32 1,418.18 (732.86) (51.68)                 

คา่ใชจ้า่ยรวม 1,134.83 1,369.27 (234.45) (17.12)                 

สว่นแบง่(ขาดทนุ)ของบรษัิทร่วมทีใ่ชว้ธิสีว่นไดเ้สยี (20.69) (8.37) (12.31) 147.03                

ก าไร (ขาดทนุ) (470.20) 40.53 (510.73) (1,260.19)            

ก าไร (ขาดทนุ) - บรษัิทใหญ่ (400.72) 35.74 (436.45) (1,221.20)            

อัตราก าไรสทุธิ -68.61% 2.86%

อัตราก าไรสทุธ-ิcompany -58.47% 2.52%

เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 
รายการ 2564 2563
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ด้อยค่าของสนิทรพัย์  2) บรษิัทรบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 และการบนัทกึบญัชปีรบัปรุง

รายการรวม (82.49) ล้านบาท  3)ขาดทุนจากกลุ่มพลงังานซึ่งไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์น ้าท่วมในพืน้ทีช่่วงฤดู

ฝน ประกอบกบัโรงไฟฟ้าขนาด 3MW หยุดซ่อมบ ารุงตามแผน ในส่วนของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและหอกรองในช่วงไตร

มาสที่สามและสี่  กลุ่มพลงังานมผีลด าเนินการขาดทุน (38.99) ล้านบาท    4) ผลขาดทุนจากการด าเนินการจ านวน 

(232.25) ลา้นบาท ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19     

 

• ส าหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2464 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วม จ านวน 80.39 ลา้นบาท เทยีบ

กบัรายไดร้วม จ านวน 156.01 ลา้นบาทในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน  บรษิทัมผีลการด าเนินงานเป็น

ขาดทุนสุทธ-ิบรษิทัใหญ่ จ านวน (293.31) ลา้นบาท เทยีบกบัผลก าไรสุทธ-ิบรษิทัใหญ่จ านวน (24.68) ลา้นบาทใน

ระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อน   โดยมสีาเหตหุลกัมาจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยข์องบรษิทั

ย่อย, การรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึง่เป็นไปตาม TFRS 9 และการบนัทกึบญัชปีรบัปรุงรายการ, ขาดทุนจาก

กลุ่มพลงังาน, และผลขาดทุนจากการด าเนินการซึง่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้COVID-19     
•  

•  

 

 

 

 

 

1. ธรุกิจก่อสร้ำง            หน่วย ล้ านบาท

 

• ส าหรับงวด 12 เดือน บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างจ านวน  537.14 ล้านบาท เทียบกับรายได้จ านวน 

1,333.43 ล้านบาทในระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน หรอืลดลงร้อยละ 59.72  ธุรกิจก่อสร้างมผีลขาดทุนขัน้ต้น

จ านวน (176.58) ลา้นบาท เทยีบกบัผลก าไรขัน้ตน้จ านวน 198.84 ลา้นบาทในระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน  

• ส าหรบังวด 3 เดอืน บรษิัทฯมรีายได้จากธุรกิจก่อสร้างจ านวน 60.25 ล้านบาท เทยีบกบัรายได้จ านวน 133.60 

ล้านบาทในระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน  หรอืลดลงร้อยละ  54.90  ธุรกิจก่อสร้างมผีลขาดทุนขัน้ต้นจ านวน 

(113.66) ลา้นบาท เทยีบกบัผลก าไรขัน้ตน้จ านวน 34.33 ลา้นบาทในระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน  

• ในปี 2564 หลายโครงการก่อสรา้งของบรษิทั เผชญิผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมผีลต่อ

การด าเนินธุรกจิโดยรวมและต่อการด าเนินการตามขัน้ตอนการประมลูงาน  และผลกระทบจากการปรบัลดมูลค่า

งานของโครงการในกลุ่มงานก่อสรา้งของบรษิทัย่อย  นอกจากนัน้ก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัไดร้บัผลกระทบจาก การ

ปรบัลดมลูค่าโครงการจ านวน 36.00 บา้นบาท  
 

ลา้นบาท รอ้ยละ

รายไดง้านกอ่สรา้ง 537.14 1,333.43 (796.28) (59.72)                 

ตน้ทนุงานกอ่สรา้ง 713.72 1,134.59 (420.87) (37.09)                 

ก าไรขัน้ตน้ (176.58) 198.84 (375.42) (188.81)               

ตน้ทนุงานกอ่สรา้งทีไ่มไ่ดน้ ามาใช ้ 24.94 24.89 0.05 0.19                    

ตน้ทนุทางการเงนิ 6.85 3.80 3.05 80.45                  

อัตราก าไรขัน้ตน้ -32.87% 14.91%

รายไดธุ้รกจิกอ่สรา้ง 2564 2563
เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 
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• ปัจจบุนั ณ วนัทีอ่อกรายงานวเิคราะหฉ์บบันี้  กลุ่มบรษิทัมมีลูคา่งานในมอืรวมประมาณ 2.76 พนัลา้นบาท  
 

 

กลุ่มงานโครงการระบบท่อขนส่งน ้ามนัและงานวศิวกรรมใตด้นิ ในปี  2564 มรีายรบัรวมจ านวน 424.38 ลา้นบาท โดย 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 งานก่อสรา้งมคีวามคบืหน้ารวมรอ้ยละ 92.89   

• โครงการขยายระบบขนส่งน ้ามนัทางท่อไปยงัภาคเหนือ (ความคบืหน้ารอ้ยละ 98.21) 

• โครงการก่อสรา้งบ่อพกัและรอ้ยท่อสายไฟฟ้าใตด้นิลอดแม่น ้า (ความคบืหน้ารอ้ยละ 100)   

• โครงการก่อสรา้งระบบระบายน ้าและบ่อพกับนทางหลวง ปากเกรด็ - แจง้วฒันะ (ความคบืหน้ารอ้ยละ 22.46)   

• โครงการขยายระบบขนส่งน ้ามนัทางท่อไปยงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ  (ความคบืหน้ารอ้ยละ 88.31) 

• โครงการ ระบบท่อในคลองในพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร  (ความคบืหน้ารอ้ยละ 5.00) 

• โครงการใหม่ ระบบท่อในพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร  (ความคบืหน้ารอ้ยละ 0.00) 

• โครงการใหม่ ขยายระบบบรเิวณถนนพระรามสาม (ความคบืหน้ารอ้ยละ 0.00) 
 

กลุ่มงานก่อสรา้งทีเ่กีย่วกบัวศิวกรรมโยธา  ในปี 2564 มรีายรบัรวมจ านวน 26.69 ลา้นบาท  เป็นการรบัรูร้ายไดก้่อสรา้ง
หลกัจากโครงการก่อสรา้งอาคารสถานีรถไฟและโครงการสะพานยเูทริน์ขา้มทางรถไฟและขา้มทางแยก ณ วนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2564 งานก่อสรา้งมคีวามคบืหน้ารวมรอ้ยละ 96.27  

• กลุ่มงานก่อสรา้งอาคารสถานีรถไฟและโครงการก่อสรา้งสะพานขา้มแยก(คบืหน้ารอ้ยละ 99.42) 

• โครงการก่อสรา้ง กบัโรงแรม Four season กรงุเทพมหานคร (คบืหน้ารอ้ยละ 29.62) 

• โครงการก่อสรา้ง กบักลุ่ม Sathorn One กรุงเทพมหานคร (คบืหน้ารอ้ยละ 15.43) 
 

 

ลา้นบาท รอ้ยละ

รายไดง้านกอ่สรา้ง 424.38 1,210.93 (786.56) (64.95)                 

ตน้ทนุงานกอ่สรา้ง 557.46 1,033.50 (476.04) (46.06)                 

ก าไรขัน้ตน้ (133.09) 177.43 (310.52) (175.01)               

ตน้ทนุงานกอ่สรา้งทีไ่มไ่ดน้ ามาใช ้ 24.94 24.89 0.05 0.19                    

ตน้ทนุทางการเงนิ 2.09 2.17 (0.08) (3.81)                   

อัตราก าไรขัน้ตน้ -31.36% 14.65%

O&G + Civil 2564 2563
เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 

ลา้นบาท รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขาย 112.77 122.49 (9.73) (7.94)                   

ตน้ทนุขาย 156.26 101.09 55.17 54.57                  

ก าไรขัน้ตน้ (43.50) 21.40 (64.90) (303.24)               

ตน้ทนุทางการเงนิ 4.76 1.62 3.14 193.27                

อตัราก าไรขัน้ตน้ -38.57% 17.47%

รายไดธ้รุกจิตดิต ัง้ระบบเดนิรถ 2564 2563
เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 
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กลุ่มงานก่อสรา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบเดนิรถไฟ ในปี 2564 มรีายรบัรวม 112.77 ลา้นบาท งานก่อสรา้งหลกัคอืงาน
ก่อสรา้งระบบรางรถไฟและระบบการเดนิรถไฟ โดย ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากกลุ่มงานก่อสรา้งที่
เกีย่วขอ้งกบัระบบรางรถไฟและระบบการเดนิรถไฟคดิเป็นรอ้ยละ  50.87 ของมลูค่างานทัง้หมด   

             
    

2. ธรุกิจพลงังำน     
ในวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563 บรษิทั ไทรทนั พาวเวอร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เขา้ลงทุนซื้อหุน้สามญั

ของ บรษิทั อคัรวฒัน์ พลงังานพชืหมุนเวยีน จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของทุนช าระแลว้  บรษิทัดงักล่าวด าเนินธุรกจิผลติ

กระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิก๊าซชวีภาพ (Biogas)  ขนาดก าลงัผลติกระแสไฟฟ้า 4.9 เมกกะวตัต ์ส าหรบัปี 2564 กลุ่มพลงังาน

มรีายไดร้วม 84.07 ลา้นบาท เพิม่สงูขึน้จ านวน 39.82 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 89.97 เมื่อเทยีบกบัระยะเวลาเดยีวกนัใน

ปีก่อน   ธุรกจิโรงไฟฟ้ามผีลขาดทุนขัน้ตน้จ านวน (23.93) ลา้นบาท  ในปีนี้โรงไฟฟ้าไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์น ้าทว่ม

ในช่วงฤดฝูน  นอกจากนัน้โรงไฟฟ้าขนาด 3MW หยุดซ่อมบ ารงุตามแผนงานเพื่อบ ารงุรกัษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและหอกรอง

ในช่วงไตรมาสทีส่ามและสี ่   

 

 
3. รำยได้อ่ืน 

 
ส าหรบัปี 2564 บรษิทัรบัรูร้ายอืน่จ านวน  49.63 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้ 12.37 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.21 เมื่อ

เทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน ซึง่ส่วนใหญ่เกดิจากการทีบ่รษิทัมกี าไรจากการขายวสัดุสิน้เปลอืง  รายรบัค่า
เช่าเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และก าไรจากการขายตราสารทุน 

 
 

4. ฐำนะกำรเงินและสภำพคลอ่ง                                                                  หน่วยลา้นบาท 

 

ลา้นบาท รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขาย 84.07 44.25 39.82 89.97                  

ตน้ทนุขาย 108.00 42.73 65.27 152.76                

ก าไรขัน้ตน้ (23.93) 1.53 (25.45) (1,667.13)            

ตน้ทนุทางการเงนิ 11.11 3.26 7.85 241.17                

อตัราก าไรขัน้ตน้ -28.46% 3.45%

เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 
รายการ 2564 2563

ลา้นบาท รอ้ยละ

รายไดอ้ืน่ 49.63 37.25 12.37 33.21                  

เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 
รายไดอ้ ืน่ 2564 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ  ณ 31 ธ.ค. 64 ณ 31 ธ.ค. 63 Δ %

สนิทรัพยร์วม 2,653.03                                  2,717.08                                -2.36%

หนี้สนิรวม 1,003.60                                  969.89                                   3.48%

สว่นของเจา้ของรวม 1,649.43                                  1,747.19                                -5.60%
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บรษิทัมอีตัราส่วนในการท าก าไรต ่าลง โดย ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564  อตัราส่วนก าไรสุทธติ่อส่วนของเจา้ของ
เท่ากบัรอ้ยละ (24.61) เทยีบกบัรอ้ยละ 2.14 ในระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อน  อตัราก าไรสุทธ ิเท่ากบัรอ้ยละ (69.14) เทยีบ
กบัรอ้ยละ 8.32 ในระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อน   สาเหตุหลกัมาจากการตัง้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยข์อง
บรษิทัย่อย, การรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึง่เป็นไปตาม TFRS 9 และการบนัทกึบญัชปีรบัปรุงรายการรวม, ผลขาดทุน
จากกลุ่มพลงังานซึง่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์น ้าทว่ม การหยุดซ่อมบ ารงุตามแผน และผลขาดทุนจากการด าเนินการ
ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัคงด ารงโครงสรา้งการเงนิที่
แขง็แกร่ง โดยมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน 0.62 เท่าและถอืเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 474.61 ลา้นบาท 

 

5. ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19  ท าใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก และมผีลกระทบต่อธุรกิจ
และอุตสาหกรรม   การระบาดในประเทศไทยอยู่ในระดบัทีสู่งขึน้เมื่อเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา   แมเ้ป็นผลใหบ้รษิทัไดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวต่อโครงการก่อสรา้งไม่มากนัก  อย่างไรกต็ามฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัจะ
ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเนื่องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของ
สนิทรพัย ์ประมาณการหนี้สนิและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้อย่างสม ่าเสมอ  

                                                                                             ขอแสดงความนับถอื    

(นายวรพงษ์  วุฒพิฤกษ์)                                                                                                  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 

งบกระแสเงนิสด  

กระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนนิงาน -116.19

กระแสเงนิสดสทุธจิากการลงทนุ -433.26

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 557.18

     กระแสเงนิสดสทุธิ 7.73

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 474.61

ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  2564

Δ %

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)

อตัราก าไรสทุธ ิ

อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E) 0.62           0.58           6.76%

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current ratio) (เทา่) 1.45           1.35           

 ณ 31 ธ.ค. 64  ณ 31 ธ.ค. 63

-15.10% 1.32% -1247.96%

-69.14% 8.32% -931.33%

อตัราสว่นทางการเงนิ  ณ 31 ธ.ค. 64  ณ 31 ธ.ค. 63

-24.61% 2.14% -1250.27%


