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No   TRITN-SET 008/2565  

17 พฤษภาคม 2565  

เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ  ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2565 สิน้สุดวนัที ่ 31 
มนีาคม 2565  มรีายละเอยีดดงันี้ 

• ส ำหรบังวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัและบริษทัย่อย มีรำยได้รวม 184.68 ล้ำนบำท ซ่ึง
ใกล้เคียงกบัรอบระยะเวลำบญัชีเดียวกนัในปีก่อน  

• บริษทัและบริษทัย่อย มีก ำไรสุทธิ-บริษทัใหญ่จ ำนวน 22.84 ลำ้นบำท เปรยีบเทียบกบัผลขำดทุนสทุธิ-
บริษทัใหญ่จ ำนวน (33.82) ล้ำนบำท ในรอบระยะเวลำบญัชีเดียวกนัในปีก่อนหรือมีก ำไรเพ่ิมขึ้น 167.55%  

• กลุ่มงำนก่อสร้ำงท่ีเก่ียวข้องกบัระบบเดินรถไฟ มีควำมคืบหน้ำในงำนก่อสร้ำงท่ีเพ่ิมสูงขึน้ในไตรมำสแรก  

• กลุ่มโรงไฟฟ้ำรำยงำนผลประกอบกำรท่ีปรบัตวัสูงขึ้นทัง้ดำ้นกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำและรำยรบัในไตรมำส
แรก   

 
ส ำหรบังวด 3  เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565   
งบก าไรขาดทุนรวม บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)                                                  หน่วย ลา้นบาท 

 
 

• ส าหรบังวด 3 เดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 184.68 ล้านบาท ลดลง
เลก็น้อยประมาณ 3.21% เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัในปีก่อน   ในไตรมาสแรกน้ีมาตรการใน
การการควบคุมค่าใชจ้่ายด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพในทุกหน่วยธุรกจิ  ค่าใชจ้่ายรวมลดลงจากจ านวน 235.85 
ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 เหลอืจ านวน 164.72 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2565 บรษิัทฯรบัรู้ส่วนแบ่งก าไรของ
บริษัทร่วมที่ใช้วธิีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 1.45 ล้านบาทในไตรมาสแรกปี 2565 เปรียบเทียบกับรบัรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนจ านวน (1.64) ล้านบาทในระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า   ในไตรมาสแรกนี้บริษัทและบริษัทย่อย
รายงานผลก าไรส าหรบังวดจ านวน 21.41 ล้านบาท  เปรยีบเทยีบกบัผลขาดทุนส าหรบังวดจ านวน (46.69) ล้าน
บาท ในระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อน บรษิทัและบรษิทัย่อยรายงานก าไรสุทธ-ิบรษิทัใหญ่จ านวน 22.84 ล้านบาท 

ลา้นบาท รอ้ยละ

รายไดร้วม 184.68 190.80 (6.13) (3.21)                         

คา่ใชจ้า่ยรวม 164.72 235.85 (71.14) (30.16)                       

สว่นแบง่(ขาดทนุ)ของบรษัิทร่วมทีใ่ชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 1.45 (1.64) 3.09 188.38                      

ก าไร (ขาดทนุ) 21.41 (46.69) 68.10 145.85                      

ก าไร (ขาดทนุ) - บรษัิทใหญ่ 22.84 (33.82) 56.66 167.55                      

อัตราก าไรสทุธิ 11.59% -24.47%

อัตราก าไรสทุธ-ิcompany 12.37% -17.72%

รายการ Q1/2565 Q1/2564
เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 
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เปรยีบเทยีบกบัขาดทุนสุทธบิรษิทัใหญ่จ านวน (33.82) ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัของปีก่อน   ซึ่ง
ผลประกอบการทีป่รบัตวัดขีึน้ในไตรมาสแรกส่วนใหญ่แล้วเป็นผลมาจาก i) กลุ่มงานก่อสรา้งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบ
เดนิรถไฟ มคีวามคบืหน้าในงานก่อสรา้งเพิม่สูงขึน้ ii) กลุ่มโรงไฟฟ้ารายงานผลประกอบการทีป่รบัตวัในทศิทางที่
ดขี ึน้ทัง้ในดา้นการผลติกระแสไฟฟ้าและรายรบัของโรงไฟฟ้า iii) บรษิทัมรีายรบัค่าเช่าเครื่องจกัรเพิม่สูงขึน้ และ 
iv) บรษิทัรบัรูก้ าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม      

 

1.ธรุกิจก่อสร้ำง            หน่วย ล้ านบาท

 

ส าหรบังวด 3 เดอืน บรษิทัฯมรีายไดจ้ากธุรกจิก่อสรา้งจ านวน 102.90 ล้านบาท  ลดลงจ านวน 54.89 ล้านบาท เมื่อเทยีบ
กบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน   ธุรกจิก่อสรา้งมกี าไรขัน้ตน้จ านวน 5.34 ล้านบาท  เพิม่ขึน้จ านวน 15.19 ล้านบาท
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 154.14 เมื่อเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน  ผลก าไรขัน้ตน้ทีป่รบัตวัเพิม่สงูขึน้ส่วนใหญ่เป็น
ผลมาจากการทีก่ลุ่มงานก่อสร้างทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบเดนิรถไฟ มคีวามคบืหน้างานก่อสรา้งเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัแม้ว่า
กลุ่มงานโครงการระบบท่อขนส่งน ้ามนัและงานวศิวกรรมใตด้นิมคีวามคบืหน้าทีร่บัรูใ้นไตรมาสแรกต ่าลง  ส่งผลใหภ้าพรวม
ของกลุ่มธุรกจิก่อสรา้งสามารถรบัรูก้ าไรขัน้ตน้เพิม่สงูขึน้   

 

 

กลุ่มงานโครงการระบบท่อขนส่งน ้ามนัและงานวศิวกรรมใตด้นิ ส าหรบังวด 3 เดอืน มรีายรบัรวมจ านวน 53.56 
ลา้นบาท โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 งานก่อสรา้งมคีวามคบืหน้ารวมรอ้ยละ 93.65 ของโครงการทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้ง   

• โครงการขยายระบบขนส่งน ้ามนัทางท่อไปยงัภาคเหนือ (ความคบืหน้ารอ้ยละ 98.43) 

• โครงการรบัเหมาก่อสรา้งระบบระบายน ้าและบ่อพกับนทางหลวงหมายเลข 304 สายอ าเภอปากเกรด็ - ศูนย์
ราชการแจง้วฒันะ (ความคบืหน้ารอ้ยละ 28.03)   

• โครงการขยายระบบขนส่งน ้ามนัทางท่อไปยงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ  (ความคบืหน้ารอ้ยละ 100.00)   

ลา้นบาท รอ้ยละ

รายไดง้านกอ่สรา้ง 102.90 157.79 (54.89) (34.79)                       

ตน้ทนุงานกอ่สรา้ง 97.57 167.65 (70.08) (41.80)                       

ก าไรขัน้ตน้ 5.34 (9.86) 15.19 154.14                      

ตน้ทนุงานกอ่สรา้งทีไ่มไ่ดน้ ามาใช ้ 3.36 6.66 (3.30) (49.51)                       

ตน้ทนุทางการเงนิ 1.90 2.04 (0.14) (6.69)                         

อัตราก าไรขัน้ตน้ 5.19% -6.25%

Construction Q1/2565 Q1/2564
เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 

ลา้นบาท รอ้ยละ

รายไดง้านกอ่สรา้ง 53.56 155.36 (101.79) (65.52)                       

ตน้ทนุงานกอ่สรา้ง 52.88 143.88 (91.00) (63.25)                       

ก าไรขัน้ตน้ 0.68 11.48 (10.80) (94.04)                       

ตน้ทนุงานกอ่สรา้งทีไ่มไ่ดน้ ามาใช ้ 3.36 6.66 (3.30) (49.51)                       

ตน้ทนุทางการเงนิ 0.27 0.37 (0.10) (26.20)                       

อัตราก าไรขัน้ตน้ 1.28% 7.39%

HDD + Civil Q1/2565 Q1/2564
เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 
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กลุ่มงานก่อสรา้งอาคารสถานีรถไฟ และสะพานขา้มทางรถไฟและขา้มทางแยก  ส าหรบังวด 3 เดอืน มรีายรบัรวม
จ านวน 10.86 ลา้นบาท  เป็นการรบัรูร้ายไดก้่อสรา้งจากกลุ่มงานโครงการก่อสรา้งอาคารสถานีรถไฟ และโครงการก่อสรา้ง
สะพานยเูทนิขา้มทางรถไฟและขา้มทางแยก ในพืน้ทีภ่าคใตข้องประเทศไทย  ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 งานก่อสรา้งมคีวาม
คบืหน้ารวมรอ้ยละ 98.22   

 

 

กลุ่มงานก่อสรา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบเดนิรถไฟ ในวนัที ่ 1 กรกฎาคม 2563  บรษิทัไทรทนั เอน็จเีนียริง่ แอนด ์ คอน
สตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั  ไดเ้ขา้ซื้อหุน้สามญัจ านวนรอ้ยละ 65% ของหุน้สามญัจดทะเบยีน
ของบรษิทั ทรานไทย เรลเวย ์ จ ากดั    บรษิทั ทรานไทย เรลเวย ์ จ ากดัรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกมรีายไดร้วม
จ านวน 49.34 ลา้นบาทและมกี าไรขัน้ตน้จ านวน 4.65 ลา้นบาท  คดิเป็นรายไดจ้ากงานก่อสรา้งเพิม่ขึน้ 46.91 ลา้นบาท มี
ก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ 25.99 ลา้นบาท     

 

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

ของ บรษิทั อคัรวฒัน์พลงังานพชืหมุนเวยีน จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของทุนช าระแลว้  บรษิทัดงักล่าวด าเนินธุรกจิผลติ

กระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิก๊าซชวีภาพ (Biogas)  ขนาดก าลงัผลติกระแสไฟฟ้า 4.9 เมกกะวตัต ์ปัจจบุนัการก่อสรา้งแลว้เสรจ็  

 
หมายเหต : รายไดป้ระกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายและชดเชยรายไดต้ามสญัญาการบรหิารจดัการและเดนิเครื่องจกัรพรอ้ม

บ ารุงรกัษา  

ส าหรบังวด 3 เดอืน ธุรกจิโรงไฟฟ้ามรีายไดจ้ากการขายรวมชดเชยรายไดต้ามสญัญาการบรหิารจดัการและเดนิ

เครื่องจกัรพร้อมบ ารุงรกัษารวมจ านวน 30.97 ล้านบาท เพิม่สูงขึ้น 5.13 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 19.84 และมกี าไร

ขัน้ตน้จ านวน 4.02 ลา้นบาท เทยีบกบัก าไรขัน้ตน้จ านวน 1.85 ลา้นบาทในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัของปีก่อน 

 

ลา้นบาท รอ้ยละ

รายไดง้านกอ่สรา้ง 49.34 2.43 46.91 1,926.89                   

ตน้ทนุขาย 44.69 23.77 20.92 88.00                        

ก าไรขัน้ตน้ 4.65 (21.34) 25.99 121.81                      

ตน้ทนุทางการเงนิ 1.63 1.67 (0.04) (2.41)                         

อตัราก าไรขัน้ตน้ 9.43% -876.48%

Rail & Train Q1/2565 Q1/2564
เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 

ลา้นบาท รอ้ยละ

รายได ้ 30.97 25.85 5.13 19.84                        

ตน้ทนุขาย 26.95 24.00 2.96 12.31                        

ก าไรขัน้ตน้ 4.02 1.85 2.17 117.50                      

ตน้ทนุทางการเงนิ 3.52 1.93 1.59 82.24                        

อตัราก าไรขัน้ตน้ 12.98% 7.15%

Power Q1/2565 Q1/2564
เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 
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3. รำยได้อ่ืน 
ส าหรบังวด 3 เดอืน  บรษิทัรบัรูร้ายอื่นจ านวน 20.33 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้ 14.11 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 226.64 

เมื่อเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน ซึง่ส่วนใหญ่เกดิจากรายรบัค่าเช่าเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และรายรบัจากการ
ขายวสัดุสิน้เปลอืง  

 

 

4. ฐำนะกำรเงินและสภำพคลอ่ง                                                                  หน่วย   ลา้นบาท 

 

 

 

บรษิัทมอีตัราส่วนในการท าก าไรปรบัตวัสูงขึ้นทัง้อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ (ROE) และ อตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย์ (ROA)  ซึ่งเกิดจากการรบัรู้รายได้ก่อสร้างเพิม่สูงขึน้และการบรหิารจดัการต้นทุนได้อย่างมปีระสทิธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น โดย ณ วันที่  31 มีนาคม 2565  อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 1.39% เทียบกับ (2.10%) ใน
ระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อน  อตัราก าไรสุทธิ เท่ากบั  12.37%  เทยีบกบั (17.72%) ในระยะเวลาเดยีวกนัในปีก่อน ณ วนัที ่ 
31 มนีาคม 2565  บรษิทัยงัคงด ารงโครงสรา้งการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง  โดยมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน 0.63 เท่าและถอืเงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 400.30 ลา้นบาท 

 

 

ลา้นบาท รอ้ยละ

รายไดอ้ืน่ 20.33 6.22 14.11 226.64                      

Q1/2565 Q1/2564
เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 

งบแสดงฐานะการเงนิ  ณ 31 ม.ีค. 65 ณ 31 ธ.ค. 64 Δ %

สนิทรัพยร์วม 2,720.05                                  2,653.03                                2.53%

หนี้สนิรวม 1,053.28                                  1,003.60                                4.95%

สว่นของเจา้ของรวม 1,666.76                                  1,649.43                                1.05%

งบกระแสเงนิสด  

กระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนนิงาน -80.97

กระแสเงนิสดสทุธจิากการลงทนุ -0.07

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 6.72

     กระแสเงนิสดสทุธิ -74.31

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 400.30

ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) (1Q65)

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)(1Q65)

อัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E) 0.63           0.58           

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (Current ratio) (เทา่) 1.38           1.45           

อัตราก าไรสทุธ ิ

1.39%

0.82%

-2.10%

-1.18%

-20.96% -0.35%

-12.41% -0.20%

12.37% -17.72%

อตัราสว่นทางการเงนิ  ณ 31 ม.ีค. 65  ณ 31 ม.ีค. 64

 ณ 31 ม.ีค. 65  ณ 31 ธ.ค. 64
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5. กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ  2019 (COVID-19)  

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิ 

และมผีลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วยใหญ่  สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ  อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของ

สถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเนื่องและจะประเมนิผลกระทบทางการเงนิเกีย่วกบัมลูค่าของสนิทรพัย ์ประมาณการหนี้สนิและ

หนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้อย่างสม ่าเสมอ 

 

        ขอแสดงความนับถอื 

  

                (นายวรพงษ์  วฒุพิฤกษ)์ 

             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 

 


