รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”)
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของ บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ บริ ษทั ไทรทัน
โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ความเป็ นอิ สระจากกลุ่ มบริ ษทั ตามข้อกาหนดของจรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของ
ข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นา
เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ โดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
การรับรู้ รายได้ จากสัญญาก่ อสร้ าง
เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากสัญญาก่อสร้าง
ซึ่งรับรู ้ตามขั้นความสาเร็ จของงานก่อสร้างตาม
วิธีการสารวจอัตราส่ วนของงานก่ อสร้างที่ ทา
เสร็ จกั บ งานก่ อ สร้ า งทั้ งหมดตามสั ญ ญา
โดยพิจารณาจากการสารวจทางกายภาพ ดังนั้น
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ คือ ความถูกต้อง
ของการรับรู ้รายได้จากสัญญาก่อสร้างตามขั้น
ความสาเร็ จของงานก่ อสร้ าง นั้นเป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทั้ง นี้ นโยบายการบัญ ชี สาหรั บ รายได้ และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวข้องกับสัญญา
ก่อสร้าง ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 2.4.5 และข้อ 10 ตามลาดับ

วิธีการตรวจสอบทีใ่ ช้ เพือ่ ตอบสนอง
วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
 ท าความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง านและการควบคุ ม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้จากสัญญาก่อสร้าง
 ทดสอบการออกแบบและการปฏิ บ ัติ ต ามการควบคุ ม ภายใน
ที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ การรั บรู ้ ร ายได้จากสัญ ญาก่ อ สร้ า งรวมถึ งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ทดสอบความมีประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บต
ั ิตามการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้จากสัญญาก่อสร้าง และ
 ตรวจสอบเนื้ อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
- ทาความเข้าใจเงื่ อนไขของสัญ ญาก่ อ สร้ า งและทดสอบการ
ค านวณรายได้ ว่ า มี ค วามถู ก ต้อ งและตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการรับรู ้บญั ชีสาหรับรายได้จากสัญญาก่อสร้าง
- ทดสอบการคานวณขั้นความสาเร็ จของงาน และการคานวณ
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง
- เข้าร่ วมสังเกตการณ์งานก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ขั้นความสาเร็ จของงานก่อสร้าง
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
บริษัทย่ อยและเงินลงทุนระยะยาวอืน่
เนื่องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของ
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยและเงิ น
ลงทุนระยะยาวอื่นขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจและข้อ
สมมติ ฐ านที่ ส าคัญ ที่ ผู ้บ ริ หารของบริ ษัท
น ามาใช้ใ นการประมาณมู ล ค่ า ที่ ค าดว่า จะ
ได้รับคืนของเงินลงทุนดังกล่าว ดังนั้นเรื่ อง
สาคัญในการตรวจสอบ คือ การพิจารณาการ
ด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ย่อยและเงินลงทุนระยะยาวอื่นว่าเป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทั้งนี้ นโยบายการบัญชี สาหรับเงิ นลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย และเงิ นลงทุนทัว่ ไป
และรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท ร่ ว ม
บริ ษ ัท ย่อ ยและเงิ น ลงทุ น ระยะยาวอื่ น ได้
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อ 2.4.1 ข้อ 2.4.6 ข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 15
ตามลาดับ

วิธีการตรวจสอบทีใ่ ช้ เพือ่ ตอบสนอง

วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
 ท าความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง านและการควบคุ ม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่า
 ทดสอบการออกแบบและการปฏิ บ ัติ ต ามการควบคุ ม ภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่า
 ทดสอบความมีประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บต
ั ิตามการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่า และ
 ตรวจสอบเนื้ อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับ
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย
และเงินลงทุนระยะยาวอื่น
- ทาความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมิน
มูลค่าและข้อสมมติที่สาคัญที่ ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั นามาใช้ใน
ประมาณขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนระยะยาวอื่น

ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ซึ่ งคาดว่า
จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงิ นหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
หรื อไม่
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เมื่ อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้ บริ หารและผู้มี หน้ าที่ใ นการก ากับดู แลต่ องบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายใน
ที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตาม
ความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน
ของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการ
ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการใช้
งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ
ทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ในการดาเนินงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
งบการเงิน หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ไ ด้รับจนถึงวันที่ใ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุด
การดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
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• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการภายใน
กลุ่ ม หรื อ กิ จกรรมทางธุ ร กิ จภายในกลุ่ ม บริ ษ ทั เพื่ อ แสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้า พเจ้า
รับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้า
เป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ ไ ด้ว างแผนไว้แ ละประเด็ น ที่ มี นัย ส าคัญ ที่ พ บจากการตรวจสอบ รวมถึ ง
ข้อบกพร่ องที่ มีนยั สาคัญในระบบการควบคุ มภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารั บรองแก่ ผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสาร
ดังกล่าว

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

วัลลภ วิไลวรวิทย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
มูลค่างานที่ทาเสร็ จและยังไม่เรี ยกเก็บ
เงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้าง
งานระหว่างก่อสร้าง
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจาที่จะได้รับคืนภายในหนึ่งปี
เงินมัดจาเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ค่าใช้สิทธิสาหรับการหาผลประโยชน์
ค่าเช่าที่ดินระยะยาวจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายรอขอคืน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6
7
8
9
36.3
10
10
11

12

7
13
14
15
16
17
18

19

553,101,916
5,880,826
26,695,015
175,861,298
82,049,583
69,814,714
74,781
9,855,795
29,946,562
7,835,116
2,638,466
963,754,072

214,737,447
6,004,972
165,117,021
168,407,609
342,014,914
243,494,174
4,369,150
9,763,217
26,500,284
6,790,775
887,037
1,188,086,600

350,587,507
26,695,015
15,395,128
186,100,000
91,940
2,204,308
581,073,898

73,786,226
165,117,021
6,543,542
184,000,000
429,446,789

69,426,903
124,700,000
344,862,874
1,111,941
71,004,356
30,806,877
485,000
642,397,951
1,606,152,023

28,893,348
133,699,726
420,985,156
388,639
1,661,997
1,600,792
30,732,900
13,868,466
9,683,077
2,038,800
643,552,901
1,831,639,501

470,360,756
54,221,977
159,539
480,697
2,860,625
201,000
528,284,594
1,109,358,492

548,298,275
60,424,787
18,258
2,860,625
201,000
611,802,945
1,041,249,734

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินประกันผลงาน
รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
ส่วนของหนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 9,690,294,088 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
หุ้นสามัญ 8,033,578,407 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 8,033,578,407 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ชาระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั ย่อย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

20
21
10
10
22

22
19
23
24

248,411,033
105,287,540
128,446,602
66,139,119
10,324,635
177,903
7,260,737
3,127,967
569,175,536

30,000,000
253,706,938
9,042,217
297,564,344
264,748,586
29,113,351
2,458,156
34,676
3,701,869
11,250
890,381,387

18,245,059
370,191
1,163,200
19,778,450

5,605,128
733,711
583,515
157,122
7,079,476

14,130,445
30,638,620
7,596,089
1,255,065
53,620,219
622,795,755

5,603,749
25,110,271
3,710,598
9,724,090
2,300,000
46,448,708
936,830,095

592,824
3,044,434
1,255,065
4,892,323
24,670,773

1,052,128
1,109,095
1,255,065
3,416,288
10,495,764

25
969,029,409

969,029,409
803,357,841

25

803,357,841

803,357,841
236,854,830
48,306,028
1,829,026

803,357,841
548,392,949
79,109,071
-

803,357,841
236,854,830
1,829,026

803,357,841
548,392,949
-

2,810,366
-73,841,453
-11,699,853
1,007,616,785
-24,260,517
983,356,268
1,606,152,023

-528,051,835
-9,458,701
893,349,325
1,460,081
894,809,406
1,831,639,501

2,810,366
51,535,509
-11,699,853
1,084,687,719
1,084,687,719
1,109,358,492

-311,538,119
-9,458,701
1,030,753,970
1,030,753,970
1,041,249,734

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2561
รายได้
รายได้งานก่อสร้าง
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนงานก่อสร้าง
ต้นทุนก่อสร้างที่ไม่ได้นามาใช้
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
กลับรายการหนี้ สงสัยจะสูญ
ขาดทุนอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรสาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

10
14
28

2,273,376,232
103,035,966
48,920,676
2,425,332,874

854,669,136
11,855,714
866,524,850

108,642,662
30,620,073
139,262,735

33,233,705
33,233,705

10
38

2,119,015,174
37,686,426
119,412,265
21,892,658
-72,897
4,432,186
2,302,365,812

801,200,259
49,578,949
91,560,009
-2,945,037
4,095,782
943,489,962

60,773,266
21,892,658
295,692
93,796
83,055,412

46,960,789
-131,382,819
139,620,000
134,285
55,332,255

122,967,062
6,295,999
116,671,063
37,664,628
154,335,691

-76,965,112
7,887,699
-84,852,811
36,689,874
-48,162,937

56,207,323
56,207,323
56,207,323

-22,098,550
-22,098,550
5,900,703
-16,197,847

-2,241,152
-2,241,152

-9,458,701
-9,458,701

(2,241,152)
-2,241,152

-9,458,701
-9,458,701

31
32

33
34

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

23

(3,630,839)
353,878
(3,276,961)
-5,518,113
148,817,578

-9,458,701
-57,621,638

(1,861,448)
(1,861,448)
-4,102,600
52,104,723

-9,458,701
-25,656,548

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2561
ส่ วนของกาไร (ขาดทุน) ที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

ส่ วนของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

110,990,639
37,664,628
148,655,267
5,680,424
154,335,691

-75,499,801
36,689,874
-38,809,927
-9,353,010
-48,162,937

56,207,323
56,207,323
56,207,323

-22,098,550
5,900,703
-16,197,847
-16,197,847

105,576,849
37,664,628
143,241,477
5,576,101
148,817,578

-84,958,502
36,689,874
-48,268,628
-9,353,010
-57,621,638

52,104,723
52,104,723
52,104,723

-31,557,251
5,900,703
-25,656,548
-25,656,548

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาทต่ อหุ้น)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดาเนินงานที่ยกเลิก

35.1

0.0138
0.0047

(0.0094)
0.0046

0.0070
-

(0.0028)
0.0007

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด (บาทต่ อหุ้น)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดจากการดาเนินงานที่ยกเลิก

35.2

0.0131
0.0045

(0.0094)
0.0046

0.0067
-

(0.0028)
0.0007

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ส่ วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงในสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญ
โอนไปขาดทุนสะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลงจากการจาหน่าย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14
25.2
25.3
26
14

ส่ วนเกินจากการ
เปลีย่ นแปลงในสัดส่ วน ใบสาคัญแสดงสิทธิ
การถือหุ้นในบริษทั ย่ อย ที่จะซือ้ หุ้นสามัญ

ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น

803,357,841
803,357,841

548,392,949
548,392,949

79,109,071
79,109,071

803,357,841
-

548,392,949
-311,538,119
-

79,109,071
-8,214,775
-

1,829,026
-

803,357,841

236,854,830

-22,588,268
48,306,028

1,829,026

-

กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้จัดสรร
-

องค์ประกอบอืน่ ของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
การเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ายุตธิ รรมของ
หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษทั

ส่ วนของส่ วนได้เสีย
ที่ไม่ มีอานาจควบคุม

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

-489,241,908
-38,809,927
-528,051,835

-9,458,701
-9,458,701

941,617,953
-48,268,628
893,349,325

10,813,091
-9,353,010
1,460,081

952,431,044
-57,621,638
894,809,406

2,810,366

-528,051,835
311,538,119
-2,810,366

(9,458,701)
-

893,349,325
(8,214,775)
1,829,026
-

1,460,081
(31,294,924)
-

894,809,406
(39,509,699)
1,829,026
-

2,810,366

145,482,629
-73,841,453

-2,241,152
-11,699,853

(22,588,268)
143,241,477
1,007,616,785

(1,775)
5,576,101
-24,260,517

(22,590,043)
148,817,578
983,356,268

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญ
โอนไปขาดทุนสะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

25.2
25.3
26

ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น

803,357,841
803,357,841

548,392,949
548,392,949

803,357,841
803,357,841

548,392,949
(311,538,119)
236,854,830

ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญ

-

1,829,026
1,829,026

กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้จัดสรร

-

2,810,366
2,810,366

องค์ประกอบอืน่
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
การเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ายุตธิ รรมของ
หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

-295,340,272
-16,197,847
-311,538,119

-9,458,701
-9,458,701

1,056,410,518
-25,656,548
1,030,753,970

(311,538,119)
311,538,119
(2,810,366)
54,345,875
51,535,509

(9,458,701)
(2,241,152)
-11,699,853

1,030,753,970
1,829,026
52,104,723
1,084,687,719

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

122,967,062

-76,965,113

56,207,323

-22,098,550

54,240,217
1,074,151
(72,897)
(4,350,899)
7,046,794
(2,645,680)
2,363,848
21,892,658
2,241,152
(103,035,966)
(1,299,214)
(2,750,008)
1,829,026
4,432,186
103,932,430

56,773,571
686,645
-2,945,037
-155,367
7,250
-748,697
-1,656,950
(3,152,147)
4,095,782
-24,060,063

7,050,834
858,266
-1,542,846
(848,947)
295,692
847,755
21,892,658
-108,642,662
-1,299,214
-11,876,156
1,266,249
93,796
-35,697,252

7,872,271
626,977
-131,382,819
-37
139,620,000
603,471
7,250
-748,697
-1,656,950
-11,314,127
134,285
-18,336,926

(30,022,846)
259,965,331
4,294,369
173,679,460
-92,578
-5,726,531
8,391,567
-6,948,079
-2,550,437
-

-42,694,062
-341,793,134
-4,369,150
-243,494,174
-1,033,146
-14,320,695
594,278
-353,965
13,136,134
469,353

749,214
(675,455)
-

66,900,976
312,000
-

2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จากการดาเนินงานต่ อเนื่อง
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
กลับรายการหนี้ สงสัยจะสูญ
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้เงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายโครงการใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสาหรับพนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
มูลค่างานที่ทาเสร็ จและยังไม่เรี ยกเก็บ
งานระหว่างก่อสร้าง
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจาที่จะได้รับคืน
ค่ามัดจาบริ การช่องสัญญาณดาวเทียม
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง (ต่อ)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินประกันผลงาน
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
ต้นทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
จากการดาเนินงานต่ อเนื่อง
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับชาระจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายจากการซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้ อหุ้นกู้
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการขายหุ้นกู้
เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื้ ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดรับเงินปันผล
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

9,307,437
105,287,540
(169,117,742)
(198,609,467)
3,558,868
2,316,717
-

156,595,837
296,645,669
264,748,586
406,942
11,250
1,813,800

2,279,414
1,006,078
-

-9,200,065
-44,407
-900,122
-

257,666,039
(1,042,056)
2,750,008
(4,432,186)
(71,452,804)
65,415,123
248,904,124

62,303,460
-744,865
3,152,147
-7,662,405
(24,510,249)
5,827,840
4,746,244
43,112,172

-32,338,001
(773,864)
2,275,356
-93,796
-480,697
-31,411,002

38,731,456
-120,865
11,225,558
-134,285
-1,959,230
4,740,366
5,900,703
58,383,703

(42,082,463)
(318,484,927)
(29,677,257)
351,561,407
110,888,973
225,496,600
(6,508,380)
8,988,024
(984,955)
1,299,214
(85,242,400)
215,253,836

-3,129,709
-484,276,206
-387,442,141
399,995,452
297,888,620
(8,979,597)
17,611
(193,500)
1,656,950
4,410,828
-180,051,692

-2,100,000
-318,484,927
-29,677,257
351,561,407
110,888,973
-30,509,700
225,496,600
-2,061,300
2,772,697
(150,600)
1,299,214
309,035,107

-128,000,000
231,699,250
-484,276,206
-387,442,141
399,995,452
297,888,620
-146,320,000
-3,121,503
21,994
1,656,950
-217,897,584

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จากการดาเนินงานต่ อเนื่อง
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
เงินสดจ่ายจากส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(30,000,000)
(33,693,749)
(22,590,043)
(39,509,699)
-125,793,491

30,000,000
-28,464,666
1,535,334

-822,824
-822,824

-694,194
-694,194

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี

338,364,469
214,737,447
553,101,916

(135,404,186)
350,141,633
214,737,447

276,801,281
73,786,226
350,587,507

-160,208,075
233,994,301
73,786,226

549,952

774,696

471,325

623,564

11,699,853

9,458,701

11,699,853

9,458,701

รายการที่มิใช่ เงินสดและข้ อมูลเพิม่ เติม
เจ้าหนี้ คงค้างจากการซื้ อ อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผูถ้ ือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หมำยเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

สำรบัญ
การดาเนิ นงานและข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั
เกณฑ์การจัดทาและนาเสนองบการเงิน
การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ
การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง
สิ นค้าคงเหลือ
เงินมัดจาเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้สิทธิ สาหรับการหาผลประโยชน์
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
วงเงินสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงินและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอน
ทุนเรื อนหุ ้นและใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ
ทุนสารองตามกฎหมาย
การจาแนกรายได้ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หมำยเหตุ
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

สำรบัญ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายที่สาคัญตามลักษณะ
ขาดทุนอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้
รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ไม่ได้นามาใช้
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ภาระผูกพันตามสัญญา
คดีฟ้องร้อง
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่
การอนุมตั ิงบการเงิน

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
1.

กำรดำเนินงำนและข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท
บริ ษ ัท ไทรทัน โฮลดิ้ ง จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”) เป็ นบริ ษ ัท จ ากัด ซึ่ งจัด ตั้ง ขึ้ น ในประเทศไทย
เมื่ อ วัน ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2530 ต่ อ มาได้ท าการแปรสภาพเป็ นบริ ษ ัท มหาชน และจดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537 มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ที่ เลขที่ 60
ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร 10230
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
ธุ รกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั คือ การรับเหมาก่อสร้างและงานโยธา
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการถือเงินลงทุน
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ที่รวมในการจัดทางบการเงินรวมมีดงั นี้

ชื่อกิจกำร
บริ ษัทย่ อยทางตรง
บริ ษทั ดิจิตอล ไร้ท์ พิคเจอร์ส จากัด (มหาชน)*
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)***
บริ ษทั อาร์ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รี ซอร์สเซส จากัด**
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด**
บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด”)
บริ ษทั ไทรทัน รี ซอร์สเซส จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด”)
บริ ษทั ไทรทัน กรี น เอนเนอร์จี จากัด
*
**
***

ลักษณะธุรกิจ
จาหน่ายเทปวีดีโอและวีซีดี
รับจ้างผลิตและให้บริ การเช่าป้ ายโฆษณา
และสื่ อดิจิตอลมีเดีย
ให้บริ การเช่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
รับเหมาก่อสร้างและงานโยธา
ธุรกิจด้านพลังงาน พลังงานทดแทน และเหมืองแร่
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การเคเบิ้ลทีวี
ธุรกิจด้านพลังงาน
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การเคเบิ้ลทีวี
ธุรกิจเหมืองแร่ และจัดหาวัสดุก่อสร้าง
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การเคเบิ้ลทีวี
การผลิตและการส่ งไฟฟ้ า

จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าเรี ยบร้อยแล้วและอยูใ่ นระหว่างชาระบัญชี
จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าเรี ยบร้อยแล้ว
จาหน่ายเงินลงทุนระหว่างปี 2561 (ดูหมายเหตุขอ้ 14)

ประเทศที่
กิจกำรจัดตั้ง

ส่ วนได้ เสี ยใน
ควำมเป็ นเจ้ ำของ
2561
2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ประเทศไทย
ประเทศไทย

100.00
-

100.00
99.99

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

100.00
92.63
100.00
93.32
99.99
99.99
51.00

100.00
84.21
100.00
84.21
99.99
99.99
-
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สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ชื่อกิจกำร
บริ ษัทย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด**
บริ ษทั ลูเซนท์ เอนเนอร์ จี จากัด
*
**

ลักษณะธุรกิจ
ดาเนินธุรกิจการลงทุนก่อสร้างป้ ายโฆษณา
ให้บริ การระบบออกอากาศรายการโทรทัศน์
และให้เช่าสตูดิโอ
การถือเงินลงทุน

ประเทศที่
กิจกำรจัดตั้ง

ส่ วนได้ เสี ยใน
ควำมเป็ นเจ้ ำของ
2561
2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ประเทศไทย
ประเทศไทย

-

99.99
99.99

ประเทศไทย

92.63

84.21

จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าเรี ยบร้อยแล้วและอยูใ่ นระหว่างชาระบัญชี
จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าเรี ยบร้อยแล้ว

รายการระหว่างบริ ษทั ที่มีสาระสาคัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงิ นรวมแล้ว
งบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้รวมข้อมูลทางการเงิ นของบริ ษทั ย่อย
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่ได้ตรวจสอบแล้ว
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี รายการและความสัมพันธ์ อย่างมี ส าระสาคัญกับบริ ษทั ที่ เกี่ ย วข้องกัน ดังนั้น
งบการเงินนี้ จึงอาจไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยูห่ รื อผลการดาเนิ นงานซึ่ งอาจเกิดขึ้นในกรณี ที่บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยได้ดาเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดงั กล่าว
2.

เกณฑ์ กำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงิน
2.1 เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
(1) งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง “การนาเสนองบการเงิน” ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่ อง “การจัดทาและส่ งงบการเงิ นและรายการ
เกี่ ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ัทจดทะเบี ยน พ.ศ. 2560” และ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เรื่ อง “กาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิ น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559” ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
(2) กลุ่ มบริ ษัท จัดท าบัญชี เป็ นเงิ นบาทและจัดท างบการเงิ นตามกฎหมายเป็ นภาษาไทย

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
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(3)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ น
สาหรับงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับ
ใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถื อปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ดัง กล่ า วได้รั บ การปรั บ ปรุ งหรื อจัด ให้ มี ข้ ึ นเพื่ อให้ มี เ นื้ อหาเท่ า เที ย มกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคา
และค าศั พ ท์ การตี ค วามและการให้ แ นวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี ก ั บ ผู ้ใ ช้ ม าตรฐาน
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดัง กล่ าวมาถื อปฏิ บ ัติ น้ ี ไม่ มี ผลกระทบอย่ า ง
เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ นของกลุ่ มบริ ษทั ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ที่ปรับปรุ งใหม่น้ ี กาหนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ในหนี้ สิ นที่ เกิ ด ขึ้ นจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น ทั้ง ที่ เป็ นรายการที่ เป็ นเงิ นสดและรายการ
ที่ไม่ใช่ เงิ นสด โดยมาตรฐาน การบัญชี ฉบับนี้ กาหนดให้ใช้วิธีเปลี่ ยนทันทีเป็ นต้นไป
สาหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(4)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นซึ่ งได้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผล
บังคับใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรั บงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำ
บัญชีทเี่ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วและจะมี
ผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2562 เป็ นต้นไป ดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
ฉบับที่ 15
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 22
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและสิ่ งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า มีการเปลี่ยนแปลง
ในหลักการสาคัญ โดยกาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู ้รายได้ ดังนี้
ขั้นตอนแรก: ระบุสัญญาที่ทากับลูกค้า
ขั้นที่สอง: ระบุภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญา
ขั้นที่สาม: กาหนดราคาของรายการ
ขั้นที่สี่: ปั นส่ วนราคาของรายการให้กบั ภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่รวมอยูใ่ นสัญญา
ขั้นที่หา้ : รับรู ้รายได้เมื่อ (หรื อขณะที่) กิจการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ้ น
ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ กิ จการต้องรับรู ้ รายได้เมื่อ (หรื อขณะที่) กิจการ
ปฏิบตั ิตามภาระ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ้ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ จะนามาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องรายได้เมื่อมีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง 2561
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง 2561
ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วและจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดัง กล่ า วได้รั บ การปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ มี เนื้ อหาเท่ า เที ย มกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ และการอ้างอิงถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับอื่น ยกเว้นมาตรฐานฉบับต่อไปนี้ ซ่ ึ งมี การปรับปรุ งหรื อเพิ่มเติ ม
ข้อกาหนดและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ได้อธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับการเลื อกวิธีการวัดมูลค่าเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้า
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน รวมทั้งอธิ บายให้ชดั เจนถึ งการพิจารณาเกี่ ยวกับ
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาหนดให้ใช้
วิธีปรับย้อนหลังสาหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้อธิ บาย
ให้ชัดเจนเกี่ ยวกับการโอนอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนไปยังบัญชี อื่น ๆ หรื อการโอนจาก
บัญชี อื่น ๆ มาเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของ
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาหนดให้ใช้วิธีเปลี่ ยนทันทีเป็ นต้นไปสาหรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ได้เพิ่มข้อกาหนดต่าง ๆ โดยกาหนดให้ใช้วิธีเปลี่ ยนทันทีเป็ นต้นไปสาหรับการเปลี่ ยนแปลง
ดังต่อไปนี้
1) ให้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิสาหรับเงื่ อนไขการได้รับสิ ทธิ และเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ
ที่ ไม่ใช่ เงื่ อนไขการบริ การหรื อผลงาน สาหรั บการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ชาระด้วย
เงินสด
2) ให้ขอ้ กาหนดเกี่ ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ชาระด้วยยอดสุ ทธิ จากภาระผูกพัน
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
3) ให้ขอ้ กาหนดเกี่ ยวกับการบัญชี สาหรั บการปรั บปรุ งเงื่ อนไขของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ น
เกณฑ์ที่เปลี่ยนการจัดประเภทจากการจ่ายชาระด้วยเงินสดเป็ นการจ่ายชาระด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สัญญาประกันภัย ได้กาหนด
ทางเลือกสาหรับธุ รกิจประกันภัย โดยยกเว้นการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน เป็ นการชัว่ คราว กิ จการสามารถยกเว้นการถือปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน นี้ จนถึงรอบบัญชี ที่เริ่ ม
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 หรื อก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญา
ประกันภัย จะมีผลบังคับใช้
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรั บงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี
ทีเ่ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศเกี่ ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มเครื่ องมือทาง
การเงิน ซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วและจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ประกอบด้วยมาตรฐาน
ดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภท
และการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของ
กิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิ ดของผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ น และหลักการเกี่ ย วกับ การบัญชี
ป้ องกันความเสี่ ยง รวมถึ งการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมื อทางการเงิ น มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นเหล่ านี้ จะนามาแทนมาตรฐานและการตี ความมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องกับ
เครื่ องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช้
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ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั งบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวที่มีต่องบการเงิ นของ
กลุ่มบริ ษทั ในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
2.2

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

2.3

สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทาและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดง
เป็ นหลักบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

2.4

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมาย
ที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้
งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
2.4.1 บัญชีกลุ่มบริ ษทั - เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่ งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริ ษทั ควบคุม กลุ่มบริ ษทั
ควบคุ มกิ จการเมื่ อกลุ่ มบริ ษ ทั มีการเปิ ดรั บหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการ
เกี่ ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุ นและมีความสามารถทาให้เกิ ดผลกระทบต่อผลตอบแทน
จากการใช้อานาจเหนื อผูไ้ ด้รับการควบคุม กลุ่มบริ ษทั รวมงบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยไว้
ในงบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่ มบริ ษทั มี อานาจในการควบคุ มบริ ษทั ย่อย กลุ่ มบริ ษทั
จะไม่นางบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงิ นรวมนับจากวันที่ กลุ่ มบริ ษ ทั
สู ญเสี ยอานาจควบคุม
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กลุ่ มบริ ษทั บันทึ กบัญชี การรวมธุ รกิ จโดยถื อปฏิ บตั ิ ตามวิธี ซ้ื อ สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้
สาหรับการซื้ อบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ที่ผซู ้ ้ื อโอนให้และ
หนี้ สินที่ก่อขึ้ นเพื่อจ่ายชาระให้แก่ เจ้าของเดิ มของผูถ้ ู กซื้ อและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั สิ่ งตอบแทนที่โอนให้รวมถึ งมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สิ นที่ ผูซ้ ้ื อคาดว่าจะต้องจ่ ายช าระตามข้อตกลง ต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อ
จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น มูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สิน
ที่ อาจเกิ ดขึ้ นที่ รับมาจากการรวมธุ รกิ จจะถู กวัดมู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรม ณ วันที่ ซ้ื อ
ในการรวมธุ รกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมใน
ผูถ้ ู กซื้ อด้วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรม หรื อ มู ลค่ าของสิ นทรั พย์สุ ทธิ ที่ ระบุ ได้ของผูถ้ ู กซื้ อตาม
สัดส่ วนของหุ น้ ที่ถือโดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ในการรวมธุ รกิ จที่ ดาเนิ นการสาเร็ จจากการทยอยซื้ อ ผูซ้ ้ื อต้องวัดมู ลค่ าส่ วนได้เสี ยที่
ผูซ้ ้ื อถื ออยู่ในผูถ้ ูกซื้ อก่อนหน้าการรวมธุ รกิ จใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อและ
รับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่น้ นั ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ
การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู ้ ภายหลัง
วันที่ซ้ื อซึ่ งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินให้รับรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุ น สิ่ งตอบ
แทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่ งจัดประเภทเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่
และให้บนั ทึกการจ่ายชาระในภายหลังไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ส่ วนเกิ นของมู ลค่ าสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ มู ลค่ าส่ วนได้เสี ยที่ ไม่ มี อ านาจควบคุ มใน
ผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุ รกิ จของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของผูถ้ ูก
ซื้ อที่ ผู ้ซ้ื อถื ออยู่ ก่ อนการรวมธุ รกิ จ ที่ ม ากกว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมสุ ท ธิ ณ วันที่ ซ้ื อของ
สิ นทรั พย์สุทธิ ที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู ้ เป็ นค่าความนิ ยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่ งตอบ
แทนที่โอนให้มูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อ
ธุ รกิ จของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของผูถ้ ู กซื้ อที่ ผูซ้ ้ื อถื ออยู่ก่อนการรวมธุ รกิ จ
น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยที่ได้มาเนื่ องจากการซื้ อในราคา
ต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกาไรหรื อขาดทุน
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กลุ่มบริ ษทั จะตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน ยอดคงเหลื อ และกาไรที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง
ระหว่างกันในกลุ่มบริ ษทั ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งก็จะตัดรายการในทานองเดียวกัน
เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสิ นทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชี
ของบริ ษทั ย่อยได้ถูกปรับปรุ งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ เงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยจะบันทึ กบัญชี ด้วยราคาทุ นหัก
ค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรง
ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้
รายชื่อของบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
รายการและส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที่
เป็ นของเจ้า ของกลุ่ มบริ ษ ทั สาหรั บการซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ ไ ม่มีอานาจควบคุ ม ผลต่า ง
ระหว่างสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สุทธิ ของหุ ้นที่ซ้ื อมาใน
บริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และกาไรหรื อขาดทุนจากการขายในส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
การจาหน่ ายบริ ษัทย่ อย
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุม ส่ วนได้เสี ยในกิจการที่เหลืออยูจ่ ะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้
มูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้น
จะถื อเป็ นมูลค่าตามบัญชี เริ่ มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุ ประสงค์ในการวัด
มูลค่าในเวลาต่อมาของเงิ นลงทุ นที่ เหลื ออยู่ในรู ปของบริ ษทั ร่ วม กิ จการร่ วมค้า หรื อ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน สาหรับทุกจานวนที่เคยรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในส่ วนที่
เกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นจะถูกปฏิ บตั ิเสมือนว่ากลุ่มบริ ษทั มีการจาหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป
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บริ ษัทร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุ ม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมรับรู ้โดยใช้วิธีส่วนได้เสี ยในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธี
ส่ วนได้เสี ย กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงิ นลงทุนเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุ น มูลค่าตามบัญชี ของเงิ น
ลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนของผู ้
ได้รับการลงทุ นตามสัดส่ วนที่ ผลู ้ งทุนมีส่วนได้เสี ยอยู่ เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของกลุ่ ม
บริ ษทั รวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซ้ื อเงินลงทุน
ถ้าส่ วนได้เสี ยของเจ้าของในบริ ษทั ร่ วมนั้นลดลงแต่ยงั คงมีอิทธิ พลอย่างมี นัยสาคัญ
กิจการต้องจัดประเภทรายการที่เคยรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเข้ากาไรหรื อขาดทุน
เฉพาะสัดส่ วนในส่ วนได้เสี ยของเจ้าของที่ลดลง
ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะ
รวมไว้ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น และส่ ว นแบ่ ง ในก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้น จะปรับปรุ งกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่ วน
แบ่งขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมมีมูลค่าเท่ากับหรื อเกินกว่ามูลค่าส่ วนได้เสี ย
ของกลุ่ มบริ ษทั ในบริ ษ ทั ร่ วมนั้น กลุ่ มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ ส่วนแบ่ง ขาดทุ นอี ก ต่อไป
เว้นแต่กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในหนี้ของบริ ษทั ร่ วมหรื อรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริ ษทั ร่ วม
กลุ่มบริ ษทั มีการพิจารณาทุกสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี วา่ มีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงว่าเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมเกิดการด้อยค่าหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้ เกิดขึ้นกลุ่มบริ ษทั จะคานวณผลขาดทุน
จากการด้อ ยค่ า โดยเปรี ย บเที ย บมู ล ค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รับ คื นกับ มู ล ค่ า ตามบัญชี ข อง
เงินลงทุน และรับรู ้ผลต่างไปที่ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมใน
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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รายการกาไรที่ยงั ไม่ได้เกิ ดขึ้นจริ งระหว่างกลุ่มบริ ษทั กับบริ ษทั ร่ วมจะตัดบัญชี เท่าที่
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมนั้น รายการขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งก็จะตัดบัญชี
ในทานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสิ นทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จะบันทึกบัญชี ดว้ ยราคาทุนหักการ
ด้อยค่า ต้นทุนจะมี การปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิ ดขึ้ นจากการ
เปลี่ ยนแปลงมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าต้องจ่าย ต้นทุ นจะรวมต้นทุ นทางตรงที่
เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้
2.4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดรวมถึ งเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เมื่อทวงถามเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่
ได้มา เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี จะแสดงไว้ในส่ วนของของหนี้ สิ นหมุ นเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
2.4.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ การค้ารับรู ้ เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจานวน
เงินที่เหลืออยูห่ กั ด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลื อ
ณ วันสิ้ นปี ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญหมายถึ งผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ของลู กหนี้
การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ การค้า หนี้ สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู ้
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
2.4.4 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่าราคาทุน
ของสิ นค้าคานวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนในการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้า ค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลด
เกี่ ยวข้องทั้งหมด ส่ วนยอมให้หรื อเงิ นที่ได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี ค่าเผื่อการ
ลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพเท่าที่จาเป็ น
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2.4.5 สัญญาก่อสร้าง
รายได้ ตามสัญญาก่ อสร้ าง
รายได้ตามสัญญาก่อสร้ างประกอบด้วยจานวนเมื่อเริ่ มแรกตามที่ ตกลงไว้ในสัญญาบวก
จานวนที่ เกี่ ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลงสัญญาอันเกิ ดจากการดัดแปลงงาน การเรี ยกร้ อง
ค่าเสี ยหาย หรื อการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิดรายได้
และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่ อถือ
เมื่ อสามารถประมาณผลของงานก่ อสร้ า งตามสั ญญาได้อย่า งน่ า เชื่ อถื อ รายได้ตาม
สัญญาจะถูกรับรู ้ ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามขั้นความสาเร็ จ
ของงาน ขั้นความสาเร็ จของงานก่อสร้างตามสัญญาประมาณโดยวิธีการสารวจอัตราส่ วน
ของงานก่อสร้างที่ทาเสร็ จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยพิจารณาจากการสารวจ
ทางกายภาพ
หากไม่ ส ามารถประมาณผลของงานก่ อสร้ า งตามสั ญญาได้ อย่ า งน่ า เชื่ อถื อ รายได้
ตามสัญญาก่ อสร้ างจะถู กรั บรู ้ ได้ไม่ เกิ นกว่าต้นทุ นค่าก่ อสร้ างตามสัญญาที่ เกิ ดขึ้ นและ
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน
ผลขาดทุนสาหรั บโครงการก่ อสร้ าง
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตน้ ทุนค่าก่อสร้างทั้งสิ้ นจะสู งกว่ารายได้ตามสัญญา
ก่อสร้างทั้งสิ้ น บริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้ างตามสัญญา
ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
มูลค่ างานที่ทาเสร็ จแล้ วแต่ ยงั ไม่ ได้ เรี ยกเก็บเงินและเงินรั บล่ วงหน้ าค่ าก่ อสร้ าง
จานวนรวมของต้นทุนที่เกิดขึ้นจนถึ งปั จจุบนั และกาไรหรื อขาดทุนที่รับรู ้แล้วของแต่ละ
สัญญาจะนาไปเปรี ยบเทียบกับเงินงวดที่เรี ยกเก็บจากผูจ้ า้ งถึงวันสิ้ นปี
หากต้นทุ นของงานระหว่างก่ อสร้ างที่ เกิ ดขึ้ นรวมกับกาไรหรื อขาดทุ นที่ รับรู ้ แล้วของ
แต่ละสัญญามีจานวนสู งกว่างวดที่เรี ยกเก็บ ผลต่างที่เกิ ดขึ้นจะแสดงเป็ นยอดสิ นทรัพย์
ในบัญชีมูลค่างานที่ทาเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงิน
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หากจานวนเงิ นงวดที่ เรี ยกเก็บสู งกว่าต้นทุ นของงานระหว่างก่ อสร้ างที่ เกิ ดขึ้ นรวมกับ
กาไรขาดทุนที่รับรู ้แล้วของแต่ละสัญญา ผลต่างที่เกิดขึ้นจะแสดงเป็ นยอดหนี้ สินในบัญชี
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
งานระหว่ างก่ อสร้ าง
ต้นทุนการก่ อสร้ างที่เกิ ดขึ้นซึ่ งเกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมการก่อสร้ างที่ ตอ้ งทาในอนาคต
รับรู ้เป็ นงานระหว่างก่อสร้างหากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับต้นทุน
นั้นคืน
2.4.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์หุ้นทุนที่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใช้ราคาเสนอซื้ อของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้ นวันทาการสุ ดท้ายของงวด
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกาหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
กาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ารับรู ้เป็ น
รายการกาไรหรื อรายการขาดทุนที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายรับรู ้ใน
องค์ประกอบอื่ นของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี ที่มี การด้อยค่ าของเงิ นลงทุ นจะรั บ รู ้
ผลขาดทุนนั้นทันทีในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่ จะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินใน
รายการที่ เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติ ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่ วดั มูลค่า ไม่ ว่าราคานั้นจะ
สามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อประมาณมาจากเทคนิ คการประเมินมูลค่า ในการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินรายการใดรายการหนึ่ ง บริ ษทั พิจารณาถึง
ลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้นซึ่ งผูร้ ่ วมตลาดจะนามาพิจารณาในการกาหนดราคา
ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ณ วันที่วดั มูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินนี้ใช้ตามเกณฑ์ตามที่กล่าว
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงิ นลงทุ นระยะยาวอื่ นคือเงิ นลงทุ นในตราสารทุนซึ่ งไม่ใช่ หลักทรัพย์ในความต้องการ
ของตลาดแสดงในราคาทุนหักการด้อยค่า
2.4.7 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรั พย์ที่ ถื อครองโดยกลุ่ มบริ ษ ทั เพื่ อหาประโยชน์ จากรายได้ค่ าเช่ า หรื อจาก
การเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิ จการใน
กลุ่มบริ ษทั จะถูกจัดประเภทเป็ น อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์
ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้างหรื อพัฒนาเพื่อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต
กลุ่ มบริ ษ ทั จัดประเภทที่ ดิ นที่ ถื อไว้ภายใต้สั ญญาเช่ าดาเนิ นงานเป็ นอสั งหาริ มทรั พย์
เพื่ อ การลงทุ น เมื่ อ อสั ง หาริ มทรั พ ย์น้ ัน เป็ นไปตามค านิ ย ามของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เพื่อการลงทุน สัญญาเช่าดาเนินงานนั้นจะถูกรับรู ้เสมือนว่าเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน
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การรับรู ้ รายการเมื่อเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึ ง
ต้นทุนในการทารายการและต้นทุนการกูย้ ืม ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกิ ดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
ของการได้ม า การก่ อ สร้ า งหรื อผลิ ตอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ นนั้นจะรวมเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของต้นทุ นของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ น ต้นทุนการกูย้ ืมจะถูกรวมใน
ขณะที่การซื้ อหรื อการก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั ก่อสร้างเสร็ จอย่าง
มีนัยสาคัญ หรื อระหว่างที่ การดาเนิ นการพัฒนาสิ นทรั พย์ที่เข้าเงื่ อนไขหยุดชะงักลง
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญชี ของสิ นทรั พย์จะกระทาก็ต่อเมื่ อมี ความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น
และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่ อถือ ค่าซ่ อมแซมและบารุ งรักษาทั้งหมดจะรับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่ วนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
มูลค่ ายุติธรรมจะต้องสะท้อนถึ งกระแสเงิ นสดจ่ ายต่ างๆ ที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นเนื่ องจาก
อสังหาริ มทรัพย์ กระแสเงิ นสดจ่ายบางรายการได้สะท้อนอยู่ในรู ปหนี้ สินแล้วรวมทั้ง
หนี้สินสัญญาเช่าทางการเงิน ในขณะที่รายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดจ่ายรวมทั้ง
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น ยังไม่มีการรับรู ้ในงบการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นไม่ได้สะท้อนถึ งรายจ่ายฝ่ ายทุนใน
อนาคตที่จะจ่ายเพื่อปรับปรุ งหรื อทาให้อสังหาริ มทรัพย์น้ นั ดีข้ ึน และไม่ได้สะท้อนถึ ง
ผลประโยชน์ในอนาคตที่ เกี่ ยวข้องที่ จะได้รับจากรายจ่ายฝ่ ายทุ นในอนาคตนั้น เว้นแต่
ผูม้ ีส่วนร่ วมทางการตลาดจะนามาพิจารณาในการหามูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั จะต้องตัดรายการอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน เมื่อกิ จการจาหน่ ายหรื อ
เลิ กใช้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นอย่างถาวร และคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจาหน่าย
กรณี ที่ก ลุ่ ม บริ ษทั จาหน่ ายอสั งหาริ มทรั พ ย์ที่มู ลค่ ายุติธ รรมโดยผูซ้ ้ื อและผูข้ ายไม่ มี
ความเกี่ยวข้องกันและเจรจาต่อรองในลักษณะที่เป็ นอิสระจากกัน มูลค่าตามบัญชี ก่อน
ขายจะมี การปรั บไปใช้ราคาในการทารายการ และบันทึกผลกาไรสุ ทธิ จากการปรั บ
มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมในกาไรหรื อขาดทุน
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หลังจากการรับรู ้ เมื่อเริ่ มแรก อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นๆ จะ
คานวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่ วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์
ดังนี้
อาคาร

20 ปี

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญชี ของสิ นทรั พย์จะกระทาก็ต่อเมื่ อมี ความ
เป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท จะได้รับ ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตใน
รายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ค่าซ่ อมแซมและบารุ งรักษา
ทั้งหมดจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่ วนของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
2.4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ วดั มูลค่าด้วยราคาทุ นหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ต้นทุนเริ่ ม แรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการ
ซื้ อสิ นทรัพย์น้ นั
ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ รวมถึ ง ราคาซื้ อ อากรขาเข้า ภาษีซ้ื อที่
เรี ยกคืนไม่ได้ (หลังหักส่ วนลดการค้า และจานวนที่ได้รับคืนจากผูข้ าย) และต้นทุ น
ทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสถานที่และ
สภาพที่พร้ อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร รวมทั้งต้นทุนที่ประมาณที่ดี
ที่สุดสาหรับการรื้ อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นภาระผูกพัน
ของกลุ่มบริ ษทั ที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้สินทรัพย์น้ นั มาหรื อเป็ นผลจากการใช้สินทรัพย์น้ นั
ในช่วงเวลาหนึ่ง
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ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีก
สิ นทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิ จ ในอนาคตแก่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท และต้น ทุ น ดัง กล่ า วสามารถวัด มู ล ค่ า ได้อ ย่ า ง
น่ าเชื่ อถื อ มูลค่าตามบัญชี ของชิ้ นส่ วนที่ถูกเปลี่ ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สาหรั บ
ค่าซ่ อมแซมและบารุ งรั กษาอื่ นๆ บริ ษทั จะรั บรู ้ ตน้ ทุนดังกล่ าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไร
หรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละ
ชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ตามอายุสัญญาเช่า และ 20 ปี
ป้ ายโฆษณา
- ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556
5 ปี
- ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
10 ปี
- ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป
ตามอายุสัญญาเช่าที่ดิน
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ตามอายุสัญญาเช่า
อุปกรณ์สาหรับการผลิตและออกอากาศ
5 - 10 ปี
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
3 - 5 ปี
ระบบสาธารณูปโภค
ตามอายุสัญญาเช่าที่ดิน และ 5 ปี
ยานพาหนะ
5 และ 10 ปี
เครื่ องจักร
5 และ 15 ปี
เครื่ องมือและอุปกรณ์
5 ปี
ทุ กสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรั บปรุ งมูลค่า คงเหลื อและอายุ
การให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชี จะถูกปรับลด
ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
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กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรี ยบเทียบ
จากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และจะรับรู้ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
2.4.9 ค่าความนิยม
ค่าความนิ ยมคือสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่ วนแบ่งของกลุ่ ม
กิ จ การในสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ ร ะบุ ไ ด้ และหนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ของบริ ษ ัท ย่อ ย
ณ วันที่ได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยนั้น ค่าความนิ ยมที่เกิ ดจากการได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยจะแสดง
เป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิยมที่รับรู ้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อ
การด้อยค่าสะสม ค่าเผือ่ การด้อยค่าของค่าความนิ ยมที่รับรู ้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ
ทั้งนี้ มูลค่าคงเหลื อตามบัญชี ของค่าความนิ ยมจะถูกรวมคานวณในกาไรหรื อขาดทุ น
เมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่ วยที่
ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้นอาจจะเป็ นหน่วยเดียวหรื อหลายหน่วยรวมกัน
ซึ่ ง คาดว่า จะได้รับ ประโยชน์ จากการรวมธุ รกิ จ ที่ เกิ ดความนิ ย มเกิ ดขึ้ นและระบุ
ส่ วนงานดาเนินงานได้
2.4.10 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ซ้ื อมาจะถูกบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
โดยคานวณจากต้นทุนในการได้มา และการดาเนิ นการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั
สามารถนามาใช้งานได้ตามประสงค์ และจะถูกตัดจาหน่ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
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2.4.11 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั ซึ่ งไม่มีการตัดจาหน่ายจะถูกทดสอบ
การด้อยค่าเป็ นประจาทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจาหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า
เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้วา่ ราคาตามบัญชีอาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมื่อราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่
คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงจานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
เทียบกับมูลค่าจากการใช้ สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมา
ได้ เพื่อวัตถุ ประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิ น
นอกเหนื อจากค่าความนิ ยมซึ่ งรับรู ้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมิน
ความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
2.4.12 สัญญาเช่า
สัญญาเช่ าดาเนินงาน
สัญญาเช่ า ซึ่ ง ความเสี่ ย งและผลตอบแทนจากการเป็ นเจ้า ของสิ นทรั พ ย์ย งั คงอยู่ก ับ
ผูใ้ ห้เช่ าบันทึ กเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน จานวนเงิ นที่ จ่ายตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน
จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นโดยใช้วิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า
สัญญาเช่ าการเงิน
สั ญญาเช่ า ถู ก จัดประเภทเป็ นสั ญญาเช่ าการเงิ น หากสั ญญานั้นโอนความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์ไปให้แก่ผเู ้ ช่า
สิ นทรั พย์ที่ เช่ าจะรั บรู ้ ด้วยมู ลค่ ายุติธรรม ณ วันเริ่ มต้นของสั ญญาเช่ าพร้ อมกับภาระ
หนี้ สิ นที่ จะต้องจ่ าย ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรั พย์ที่ เช่ าค านวณโดยวิธี เส้ นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์และรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุ น
และก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น ดอกเบี้ ยซึ่ งค านวณโดยวิธี อตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งหรื อ
ต้นทุนทางการเงินรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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2.4.13 เงินกูย้ มื
เงินกูย้ ืมรับรู ้ เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทา
รายการที่เกิดขึ้น เงินกูย้ มื วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายผลต่างระหว่าง
เงิ นที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุ นการจัดทารายการที่เกิ ดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อ
ชาระหนี้ น้ ันจะรั บรู ้ ในงบก าไรขาดทุ นและก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น ตลอดช่ วงเวลา
การกูย้ มื โดยใช้วธิ ี อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าธรรมเนี ยมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกูม้ าจะรับรู ้เป็ นต้นทุนการจัดทารายการเงินกูใ้ นกรณี
ที่มีความเป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงิ นกู้บางส่ วนหรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ี ค่าธรรมเนี ยมจะรอ
การรั บรู ้ จนกระทัง่ มี การถอนเงิ น หากไม่ มีหลักฐานที่ มี ความเป็ นไปได้ที่ จะใช้วงเงิ น
บางส่ วนหรื อทั้งหมดค่าธรรมเนี ยมจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า สาหรับการให้บริ การ
สภาพคล่องและจะตัดจาหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ อนั ปราศจากเงื่อนไขให้
เลื่ อนช าระหนี้ ออกไปอี กเป็ นเวลาไม่ น้อยกว่า 12 เดื อน นับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน
2.4.14 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่ า ใช้จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ป ระกอบด้ว ยจ านวนรวมของภาษี เ งิ น ได้ใ นงวดปั จ จุ บ ัน และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ในงวดปั จจุบัน
ภาษีเงินได้ที่ตอ้ งชาระในงวดปั จจุบนั คานวณจากกาไรทางภาษีสาหรับปี กาไรทางภาษี
แตกต่างจากกาไรที่แสดงในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เนื่ องจาก
กาไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่สามารถถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษีในปี อื่นๆ
และไม่ได้รวมรายการที่ไม่สามารถถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี หนี้ สินภาษีเงินได้
ในงวดปั จจุบนั คานวณโดยใช้อตั ราภาษีที่บงั คับใช้อยู่หรื อที่คาดว่าจะมีผ ลบังคับใช้
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นการรับรู ้ผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชี ของ
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ในงบการเงิ น กับ มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ ใ ช้ใ นการ
คานวณกาไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริ ษทั รับรู ้ หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรับ
ผลแตกต่างชั่วคราวทุ กรายการ และรั บรู ้ สินทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรั บ
ผลแตกต่างชัว่ คราวเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กาไรทางภาษีจะมีจานวนเพียง
พอที่จะนาผลแตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน สิ นทรัพย์ภาษี
เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะถูกปรับลดลง เมื่อกาไรทางภาษีที่จะนามาใช้ประโยชน์ลดลง
การกลับรายการจะทาเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียง
พอที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่ วนหรื อทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
มูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คานวณด้วยอัตราภาษีที่บงั คับใช้
อยูห่ รื อที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
2.4.15 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งที่
เป็ นโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็ นโครงการที่
กลุ่มบริ ษทั จ่ายเงิ นสมทบให้กบั กิจการที่แยกต่างหาก กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันตาม
กฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที่จะต้องจ่ายชาระเพิ่มเติมจากที่ได้สมทบไว้
แล้วหากกองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายชาระภาระผูกพันจากการให้บริ การของ
พนักงานทั้งในงวดปั จจุบนั และงวดก่อน โครงการผลประโยชน์เป็ นโครงการที่ไม่ใช่
โครงการสมทบเงิ น โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะกาหนดจานวนผลประโยชน์ที่
พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่ งจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหนึ่ งหรื อหลายปั จจัย เช่น อายุของ
พนักงาน อายุการทางาน และค่าตอบแทน
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
- โครงการสมทบเงิน
กลุ่ มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ โดยใช้แผนการกาหนดอัตราการจ่า ย
สมทบโดยที่ สินทรั พย์ของกองทุ นได้แยกออกจากสิ นทรั พย์ข องกลุ่ มบริ ษ ทั และ
บริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุ น กองทุ นส ารองเลี้ ย งชี พดังกล่ า วได้รับ เงิ นเข้า สมทบ
กองทุนจากพนักงานและกลุ่มบริ ษทั เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ ยงชี พของ
กลุ่ ม บริ ษ ทั บัน ทึ ก เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในก าไรขาดทุ น ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่
เกี่ ยวข้อง สาหรั บเงิ นสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรั บรู ้ เป็ นสิ นทรั พย์จนกว่าจะมี การ
ได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบกาหนดจ่าย
- โครงการผลประโยชน์
ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจ้า งงานของกลุ่ ม บริ ษ ัท
พนักงานที่ทางานครบ 120 วัน มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยเนื่ องจากการเลิ กจ้าง การให้
ออกจากงานโดยไม่ มี ค วามผิ ด ตามระเบี ย บข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ การท างาน หรื อ
เมื่อทางานครบอายุเกษียณ 60 ปี ตามอัตราที่กฎหมายกาหนดโดยขึ้นอยู่กบั ระยะเวลา
ทางาน ซึ่ งอัตราที่ใช้ในปั จจุบนั กาหนดไว้ 300 วันของเงินเดื อนเดื อนสุ ดท้ายและ
อาจปรับปรุ งเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
หนี้ สินสาหรับโครงการผลประโยชน์จะรั บรู ้ ในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยมูลค่าปั จจุบนั
ของภาระผูกพัน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
โครงการ และปรับปรุ งด้วยต้นทุนบริ การในอดี ตที่ยงั ไม่รับรู ้ ภาระผูกพันนี้ คานวณ
โดยนัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย อิ ส ระ ด้วยวิธี คิ ด ลดแต่ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้
ซึ่ ง มูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงิ นสด
ออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงิน
เดี ย วกับ สกุ ล เงิ น ที่ จ ะจ่ า ยภาระผูก พัน และวัน ครบก าหนดของหุ ้ น กู้ใ กล้เ คี ย งกับ
ระยะเวลาที่ตอ้ งชาระภาระผูกพันโครงการ
กาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เกิ ดขึ้ นจาก
การปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน สาหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิด
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ต้นทุ นบริ การในอดี ตจะถู ก รั บ รู ้ ท นั ที ใ นก าไรหรื อขาดทุ น เว้นแต่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
โครงการผลประโยชน์ น้ ัน จะมี เ งื่ อ นไขซึ่ งผู ก กับ ระยะเวลาที่ พ นัก งานยัง คงต้อ ง
ให้บริ การตามที่กาหนด (ระยะเวลาการให้สิทธิ ) ซึ่ งในกรณี น้ ี ตน้ ทุนการให้บริ การใน
อดีตจะถูกตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ชาระด้วยตราสารทุนที่กิจการให้สิทธิ แก่ผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน จะถูกวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่ให้สิทธิ มูลค่า
ยุติธ รรมของตราสารทุ นที่ ออกให้ วัดมู ล ค่า โดยวิธี Binomial Model ภายใต้ข้อ
สมมติ ฐานทางการเงิ น เช่ น ราคาหุ ้น ณ วันที่ ใ ห้ใ บส าคัญแสดงสิ ทธิ ราคาใช้สิ ท ธิ
ค่าความผันผวนของราคาหุ ้นที่ คาดหวัง ช่ วงเวลาที่ คาดว่าจะมีผมู ้ าใช้ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ครบ อัตราเงินปั นผลที่คาดหวัง และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ ยง
มูลค่ายุติธรรมจะพิจารณา ณ วันที่ให้สิทธิ จะถูกบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายด้วยวิธีเส้นตรง
ตลอดระยะเวลาที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ และรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่
เกี่ ยวข้อง ภายใต้ขอ้ สันนิ ษฐานของกลุ่ มบริ ษทั ว่า ตราสารทุ นดังกล่ าวจะถู กใช้สิทธิ
ทั้งหมด
ทุก ๆ สิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน กลุ่ มบริ ษทั จะประมาณจานวนผูม้ าใช้ตราสารทุ น
ดังกล่าว หากข้อมูลในภายหลังบ่งชี้วา่ จานวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับสิ ทธิ แตกต่าง
จากประมาณการเดิ ม ณ วันที่ได้รับสิ ทธิ ส่ วนต่างจะถูกบันทึกในงบกาไรขาดทุนและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและปรับปรุ งส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่เกี่ยวข้องกัน
2.4.16 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อ กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมาย
หรื อตามข้อตกลงที่จดั ทาไว้ อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งการชาระ
ภาระผูก พันนั้นมี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้า งแน่ ว่า จะส่ ง ผลให้ก ลุ่ มบริ ษ ทั ต้องสู ญเสี ย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ
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ในกรณี ที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มบริ ษทั กาหนดความน่าจะเป็ นที่
กิ จการจะสู ญเสี ยทรั พยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความ
น่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้วา่ ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการ
จะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อชาระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยู่ในประเภทเดี ยวกันจะมี
ระดับต่า
กลุ่มบริ ษทั จะวัดมูลค่าของจานวนประมาณการหนี้ สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่าย
ที่ คาดว่าจะต้องน ามาจ่ ายช าระภาระผูกพัน โดยใช้อตั ราก่ อนภาษี ซ่ ึ งสะท้อนถึ งการ
ประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงิ นตามเวลาและความเสี่ ยงเฉพาะ
ของหนี้ สินที่กาลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้ สินเนื่ องจากมูลค่าของ
เงินตามเวลา จะรับรู ้เป็ นดอกเบี้ยจ่าย
2.4.17 ทุนเรื อนหุน้
หุน้ สามัญจะจัดประเภทไว้เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ต้นทุ นส่ วนเพิ่มที่เกี่ ยวข้องกับการออกหุ ้นใหม่หรื อการออกสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นซึ่ งสุ ทธิ
จากภาษีจะถูกแสดงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น โดยนาไปหักจากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการ
ออกตราสารทุนดังกล่าว
2.4.18 การรับรู้รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการให้บริ การซึ่ งเกิดขึ้นจากกิจกรรม
ตามปกติของกลุ่ มบริ ษทั รายได้จะแสดงด้วยจานวนเงิ นสุ ทธิ จากภาษีขาย เงิ นคืนและ
ส่ วนลด โดยไม่รวมการให้บริ การภายในกลุ่ มบริ ษทั สาหรับงบการเงิ นรวม รายได้จาก
การให้บริ การรับรู ้เมื่อให้บริ การในงวดเดียวกับที่การให้บริ การเสร็ จสิ้ นลง
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้โดยใช้เกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
- รายได้จากการให้เช่ าพื้นที่ รายได้จากการให้เช่ าพื้นที่โฆษณา รายได้ค่าบริ การและ
รายได้ค่าบริ หารรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างที่ระบุในสัญญาเช่าและบริ การ
- รายได้ค่าผลิตสื่ อโฆษณารับรู้เป็ นรายได้เมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ น
นัยสาคัญของความเป็ นเจ้าของสื่ อโฆษณาให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว
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- รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลา โดยคานึ งถึ งอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุและคานึ งถึงจานวนเงินต้นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชี
สาหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริ ษทั
- เงินปันผลรับรับรู้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ ทธิ
- รายได้งานก่อสร้างรับรู ้โดยอ้างอิงตามขั้นความสาเร็ จของระดับบริ การที่ทาเสร็ จแล้ว
ตามนโยบายการบัญชีขอ้ 2.4.5 เรื่ องสัญญาก่อสร้าง
2.4.19 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปี แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่
เป็ นตัวเงินซึ่ งคงเหลือ ณ วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็ นเงิ นบาท โดยใช้
อัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อมีการชาระเงินและที่เกิด
จากการแปลงค่า รั บรู ้ เป็ นรายได้หรื อค่ าใช้จ่า ยในงบก าไรขาดทุ นและก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น
2.4.20 ข้อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดาเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาเสนอให้ผมู ้ ีอานาจ
ตัดสิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการด าเนิ นงาน ผู้มี อ านาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการด าเนิ น งาน
หมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ส่ วนงานดาเนินงาน ซึ่ งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริ ษทั ที่ทาการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
2.4.21 ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุ นทางการเงิ น ประกอบด้วย ดอกเบี้ ย จ่ า ยของเงิ น กู้ยืม ดอกเบี้ ย จ่ า ยจากหนี้ สิ น
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้ อ และค่าใช้จ่ายทานองเดียวกันบันทึกในกาไร
หรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
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2.4.22 กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุ น) สุ ทธิ สาหรับปี ที่
เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สามัญด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอก
ในระหว่างปี ในกรณี ที่มีการเพิ่มทุนใช้จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามระยะเวลา
การรับชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุน และในกรณี ที่ลดทุนใช้จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก
ตามระยะเวลาการจดทะเบี ยนการลดทุ น ก าไร (ขาดทุ น) ต่ อหุ ้นปรั บลดค านวณจาก
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักที่รวมสมมติฐานว่าหุ ้นสามัญเทียบเท่าได้ถูกแปลง
เป็ นหุ น้ สามัญทั้งหมด
3.

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
3.1 ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั ย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่ งได้แก่ ความเสี่ ยงจากตลาด
(รวมถึ ง ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย น ความเสี่ ย งด้า นมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมอัน เกิ ด จากการ
เปลี่ ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด้านกระแสเงิ นสดอันเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ ย และความเสี่ ยงด้านราคา) ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อ และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่ อง
แผนการจัดการความเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั จึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและ
แสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาให้เสี ยหายต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ให้
เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
การจัดการความเสี่ ยงดาเนินงานโดยฝ่ ายการเงิน เป็ นไปตามนโยบายที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ฝ่ ายการเงินของกลุ่มบริ ษทั จะชี้ ประเด็น ประเมิน และป้ องกันความเสี่ ยงทางการเงิ นด้วย
การร่ วมมือกันทางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิ บตั ิงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ายการเงินจะ
กาหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพื่ อครอบคลุ ม ความเสี่ ย งอย่ า งเฉพาะเจาะจง เช่ น ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ย นเงิ นตรา
ต่างประเทศ ความเสี่ ยงอัตราดอกเบี้ ย ความเสี่ ยงการให้สินเชื่ อ และใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ ทาง
การเงินและใช้การลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่ วนเกินในการจัดการความเสี่ ยง
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3.1.1 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้า นอัตราแลกเปลี่ ย น คื อความเสี่ ยงที่ มู ลค่ าของเครื่ องมื อทางการเงิ นจะ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่มีนัยสาคัญ เนื่ องจากไม่มีสินทรัพย์
และหนี้ สินทางการเงิ นที่ เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศที่ เป็ นสาระส าคัญและกลุ่ มบริ ษ ทั
พิจารณาว่าไม่มีความจาเป็ นต้องใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิ นสาหรับการซื้ อสิ นค้า
เพื่ อป้ องกันความเสี่ ย งดัง กล่ า ว เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่า ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ ยนในตลาดในอนาคตจะไม่มีผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั
อย่างมีนยั สาคัญ
3.1.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
รายได้และกระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงานของกลุ่ มบริ ษทั ส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึ นกับการ
เปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ธุ รกรรมทั้งหมดที่ใช้อนุ พนั ธ์ด้านอัตราดอกเบี้ ย
ต้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิ น ก่ อ นเข้า ท ารายการ กลุ่ ม บริ ษ ัท ไม่ มี
สิ นทรัพย์ที่ตอ้ งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนยั สาคัญ
3.1.3 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่ ม บริ ษ ทั ไม่ มีก ารกระจุ ก ตัวอย่า งมี นัย ส าคัญของความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ กลุ่ ม
บริ ษทั มี นโยบายที่ เหมาะสมเพื่อทาให้เชื่ อมัน่ ได้ว่าได้ใ ห้บริ การแก่ ลูกค้าที่ มีประวัติ
สิ นเชื่ ออยู่ในระดับที่ เหมาะสมและรายการเงิ นสดได้เลื อกที่ จะทารายการกับสถาบัน
การเงิ นที่มีระดับความน่ าเชื่ อถื อสู ง กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายจากัดวงเงิ นธุ รกรรมการให้
สิ นเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม
3.1.4 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
จานวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ ยงของสภาพคล่องอย่าง
รอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินอานวย
ความสะดวกในการกูย้ ืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หารเงินของ
กลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั เป้ าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่ ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงิน
สิ นเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่ องจากลักษณะธรรมชาติของธุ รกิจที่เป็ นฐาน
ของกลุ่มบริ ษทั มีความสามารถเปลี่ยนแปลงได้
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3.2

การประมาณมูลค่ายุติธรรม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้
มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรั บปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรั บ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มา
จากราคา) สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่
ในข้อมูลระดับ 1
• ข้อมู ลระดับ 3 เป็ นข้อมู ลส าหรั บสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สินที่ ไ ม่ได้มาจากข้อมู ลที่ สั งเกตได้
(ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมใน
ระดับเดี ยวกันตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่ อยู่ในระดับต่ าสุ ดที่ มีสาระสาคัญ
สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
ตารางต่อไปนี้ แสดงการวิเคราะห์เครื่ องมือทางการเงิ นที่เปิ ดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตาม
วิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถ ณ วันที่ 31 ธันวาคม แสดงได้ดงั นี้
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
1. เงินลงทุนระยะสั้นใน
หลักทรัพย์เพื่อค้า
- ตราสารทุน
2. เงินลงทุนระยะสั้นใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
- ตราสารทุน
3. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุน
4. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุน

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
มูลค่ ำยุตธิ รรม
มูลค่ ำยุตธิ รรม
ลำดับชั้นมูลค่ ำ และข้ อมูลทีใ่ ช้ ในกำรวัดมูลค่ ำ
2561
2560
2561
2560
ยุตธิ รรม
ยุตธิ รรม
บำท
บำท
บำท
บำท
41,400,000
41,400,000 ลาดับ 1
ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ณ สิ้ นวันทาการ
สุ ดท้ายของงวดบัญชี
26,695,015 34,163,500 26,695,015 34,163,500 ลาดับ 1
ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ณ สิ้ นวันทาการ
สุ ดท้ายของงวดบัญชี
128,000,000 138,400,000
ลาดับ 2
ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิ สระ
ภายนอกด้วยวิธีราคาตลาด
6,000,000
ลาดับ 3
ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิ สระ
ภายนอกด้วยวิธีรายได้

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่แตกต่างอย่างมีสาระสาคัญจากมูลค่า
ตามบัญชี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี)
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4.

ประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ ข้ อสมมติฐำนและกำรใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่ อง และอยูบ่ น
พื้นฐานของประสบการณ์ ในอดี ตและปั จจัย อื่น ๆ ซึ่ งรวมถึ งการคาดการณ์ ถึ งเหตุ การณ์ ในอนาคตที่
เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
ประมาณการทางบัญชี ที่สาคัญ และข้ อสมมติฐาน
กลุ่มบริ ษทั มี การประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที่ เกี่ ยวข้องกับเหตุ การณ์ ในอนาคต ผลของ
ประมาณการทางบัญชี อาจไม่ตรงกับผลที่เกิ ดขึ้นจริ ง ประมาณทางการบัญชี ที่สาคัญและข้อสมมติฐานที่มี
ความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสาคัญที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินใน
รอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม และเงินลงทุนระยะยาวอื่ น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และเงิ นลงทุนระยะยาวอื่นแสดงโดยใช้วิธีราคาทุนใน
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และปรับปรุ งด้วยการด้อยค่า เนื่ องจากราคาทุนของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และเงิ นลงทุนระยะยาวอื่นสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่ งประเมินจากมูลค่า
จากการใช้ โดยผูบ้ ริ หารได้ทาการประเมินและพิจารณาจากผลประกอบการในอดีต ความผันผวนของปั จจัย
ภายนอกอื่นที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงาน และได้จดั ทาและสอบทานประมาณการทางการเงิ น
และประมาณการกระแสเงิ นสดของผลตอบแทนที่ คาดว่าจะได้รับจากบริ ษ ทั เหล่ านั้นในอนาคตเพื่ อ
ประกอบการประเมิน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวบางรายการซึ่ งมีความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่ ที่ จะใช้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี โดยการประมาณการของผูบ้ ริ หาร ซึ่ งมี ข้อ สมมติ ฐ านจากการ
คาดการณ์ผลกาไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และปรับปรุ งด้วยปั จจัยความผันผวนภายนอกอย่างอื่นที่
คาดว่าจะกระทบต่อประมาณผลกาไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งการพิจารณาการใช้ผลขาดทุนทางภาษี
ในอดีต ซึ่งผูบ้ ริ หารได้พิจารณาด้วยหลักความระมัดระวังรอบคอบ
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ประมาณการหนีส้ ิ นสาหรั บผลประโยชน์ พนักงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุข้ ึนอยูก่ บั หลายปั จจัย
ที่ ใช้ในการค านวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยมี ข ้อสมมติ ฐานหลายตัว รวมถึ งข้อสมมติ ฐาน
เกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้ จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของประมาณการ
หนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่ มบริ ษ ทั ได้พิจารณาอัตราคิ ดลดที่ เหมาะสมในแต่ล ะปี ซึ่ ง ได้แก่ อตั ราดอกเบี้ ยที่ ค วรจะใช้ใ นการ
กาหนดมู ลค่ าปั จจุ บนั ของประมาณการกระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะต้องจ่ ายประมาณการหนี้ สิ นสาหรั บ
ผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกลุ่มบริ ษทั พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนใน
ตลาดของพันธบัตรรั ฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นเดี ยวกับสกุลเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายชาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
และมี อายุครบกาหนดใกล้เคี ยงกับระยะเวลาที่ ตอ้ งจ่ายชาระประมาณการหนี้ สินสาหรั บผลประโยชน์
พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติ ฐานหลักอื่ นๆ ส าหรั บ ประมาณการหนี้ สิ นส าหรั บ ผลประโยชน์ พ นัก งานได้เปิ ดเผยข้อมูล
เพิม่ เติมอยูใ่ นหมายเหตุขอ้ 23
5.

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท ในการบริ ห ารทุ น ของบริ ษ ทั นั้นเพื่ อด ารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วน
ได้เสี ยอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
การคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ การออกหุ น้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
6.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
บำท
บำท
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร - ประเภทฝากประจา

148,821
321,888,657
229,777,536
1,286,902
553,101,916

160,105
148,059,812
62,283,953
4,233,577
214,737,447

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
3,183
229,249,547
121,334,777
350,587,507

14,000
35,269,343
38,502,883
73,786,226

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคารมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 - 1.10 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 : ร้อยละ 0.37 - 1.10 ต่อปี )
7.

เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีต่ ิดภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกันเป็ นเงินฝากออมทรัพย์
ที่ถึงกาหนดชาระคืนภายในหนึ่ งปี จานวน 5.88 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 6.00 ล้านบาท)
มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.38 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ร้อยละ 0.37 ต่อปี ) เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ติดภาระค้ า ประกันดัง กล่า วใช้เป็ นหลัก ประกันการปฏิ บ ตั ิตามสัญญาที่จะครบกาหนดภายใน 1 ปี
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกันเป็ นเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากประจา จานวน 69.43 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.38 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.10 ต่อปี
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 28.89 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.37 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.10 ต่อปี )
เงินฝากออมทรัพย์ดงั กล่าวใช้เป็ นหลักประกันวงเงิ นเบิกเกิ นบัญชี จากสถาบันการเงิ น (ดูหมายเหตุขอ้ 20)
และเงินฝากประจาดังกล่าวใช้เป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ าประกันหนังสื อค้ าประกันการเช่า (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ : ไม่มี)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
8.

เงินลงทุนชั่ วครำว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
41,400,000
26,695,015
34,163,500
89,553,521
26,695,015 165,117,021

เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ที่จะครบกาหนดภายใน 1 ปี

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี)
รำคำทุน
2560
บำท
หลักทรัพย์ เพือ่ ค้ ำ
ตรำสำรทุน
- หุน้ สามัญ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไรขั้นต้ น
ขำดทุนขั้นต้ น มูลค่ ำยุตธิ รรม
ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้ ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้
2560
บำท
บำท
บำท

40,651,303
40,651,303
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748,697
748,697

-

41,400,000
41,400,000

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
รำคำทุน
2561
บำท
หลักทรัพย์ เผือ่ ขำย
ตรำสำรทุน
- หุน้ สามัญ

38,394,868
38,394,868
รำคำทุน
2560
บำท

หลักทรัพย์ เผือ่ ขำย
ตรำสำรทุน
- หุน้ สามัญ

43,622,201
43,622,201

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไรขั้นต้ น
ขำดทุนขั้นต้ น
มูลค่ ำยุตธิ รรม
ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้ ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้
2561
บำท
บำท
บำท

-

(11,699,853)
(11,699,853)

26,695,015
26,695,015

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไรขั้นต้ น
ขำดทุนขั้นต้ น
มูลค่ ำยุตธิ รรม
ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้ ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้
2560
บำท
บำท
บำท

-

(9,458,701)
(9,458,701)

34,163,500
34,163,500

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ที่จะครบกาหนดไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 มีดงั นี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำคำทุน
กำไรขั้นต้ น
ขำดทุนขั้นต้ น
มูลค่ ำยุตธิ รรม
ตัดจำหน่ ำย
ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้ ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้
2560
2560
บำท
บำท
บำท
บำท
หลักทรัพย์ เผือ่ ขำย
ตรำสำรทุน
- หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ที่อา้ งอิงกับราคาหุน้ *
*

89,553,521
89,553,521

-

-

89,553,521
89,553,521

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ ที่จะครบกาหนดไม่เกิ น 1 ปี ซึ่ งเป็ นหุ ้นกูอ้ นุ พนั ธ์ที่อา้ งอิงกับราคาหุ ้น
ซึ่งอายุครบกาหนดภายใน 1 เดือน โดยบริ ษทั มีสิทธิ เลือกวิธีการรับชาระหุ ้นกูอ้ นุพนั ธ์ดงั กล่าวเป็ นหุ ้นสามัญในความต้องการของตลาด
ที่อา้ งอิงหรื อเงินต้นพร้ อมดอกเบี้ยตามที่กาหนดในสัญญา อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ ถึงกาหนดชาระในเดื อนมกราคม 2561 บริ ษทั เลือก
รับชาระเป็ นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
รายการการซื้ อขายเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ซื้ อเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้าจานวน 261.75 ล้านบาท
และมีการขายเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้าจานวน 307.63 ล้านบาท (สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 : 339.52 ล้านบาท และ 302.56 ล้านบาท ตามลาดับ)
รายการการซื้ อขายเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ซื้ อเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขายจานวน 56.74 ล้านบาท
และมี การขายเงิ นลงทุ นระยะสั้นในหลักทรั พย์เผื่อขายจานวน 43.93 ล้านบาท (สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 : 144.76 ล้านบาท และ 97.43 ล้านบาท ตามลาดับ)
รายการการซื้ อขายเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ที่จะครบกาหนดภายใน 1 ปี
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ซื้ อเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ ที่จะครบกาหนด
ภายใน 1 ปี จานวน 29.68 ล้านบาท และมีการขายเงิ นลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ ที่จะครบกาหนด
ภายใน 1 ปี จานวน 110.89 ล้านบาท ( สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 387.44 ล้านบาท และ 297.89
ล้านบาท ตามลาดับ)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
9.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบกำรเงินรวม
2561
2560
บำท
บำท
114,731,576
134,155,562
(38,000)
(1,305,157)
114,693,576
132,850,405

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
55,000
1,002,691
(38,000)
(38,000)
17,000
964,691

รายได้คา้ งรับ - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2,503,055
(2,503,055)
-

3,638,955
(2,763,055)
875,900

2,503,055
(2,503,055)
-

ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4,689,648
4,689,648

2,162,776
(516,399)
1,646,377

677,384
677,384

ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 36.2)
เงินทดรองจ่าย - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
แ
เงินทดรองจ่าย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 36.2)
แ
ดอกเบี้ยค้างรับ - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 36.2)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - บริ ษทั อื่น
เงินประกันผลงาน
แ
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

1,534,582
(153,846)
1,380,736

2,163,846
(2,153,846)
10,000

2,503,055
(2,503,055)
-

1,162,094

1,795,188

153,846
(153,846)
-

153,846
(153,846)
-

-

-

-

-

13,079,726

3,468,456

6,106,362
48,990,976
175,861,298

8,870,001
24,154,926
168,407,609

458,924
15,395,128

308,224
6,543,542

(72,897)

(2,945,037)

-

(131,382,819)
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-

6,983

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
บำท
บำท
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - บริษัทอืน่
ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดเวลาชาระหนี้
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน

106,924,987

79,285,102

7,768,582
38,007
114,731,576

50,989,906
1,043,250
549,980
2,287,324
134,155,562
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
17,000
38,000
55,000

8,130
994,561
1,002,691

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
10. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลทีส่ ำคัญเกีย่ วกับสั ญญำก่ อสร้ ำง
ข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
งบกำรเงินรวม
2561
บำท
2,273,376,232

2560
บำท
854,669,136

(2,119,015,174)
154,361,058

(801,200,259)
53,468,877

ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ที่เรี ยกชาระแล้ว
เงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างที่ยงั ไม่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย ณ ต้นงวด
ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในอนาคตซึ่งรับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ ณ ต้นงวด
ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นระหว่างงวดที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ
ณ ต้นงวด
เงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างที่ยงั ไม่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย ณ สิ้นปี
ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในอนาคตซึ่งรับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ ณ สิ้นปี
ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
ณ สิ้นปี
ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นซึ่งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

(2,139,743,390)
(243,494,174)

(794,078,214)
-

เงินที่บริ ษทั เรี ยกเก็บแล้วในระหว่างปี
มูลค่างานที่ทาเสร็ จและยังไม่ได้เรี ยกเก็บ ณ ต้นปี
รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง ณ ต้นปี
มูลค่างานที่ทาเสร็ จและยังไม่ได้เรี ยกเก็บ ณ สิ้นปี
รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง ณ สิ้นปี
รายได้งานก่อสร้างที่รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างปี

รายได้งานก่อสร้างที่รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างปี
ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในระหว่างปี
กาไรที่รับรู ้ในระหว่างปี
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(14,132,367)

-

264,748,586
69,814,714

243,494,174

9,930,576

14,132,367

(66,139,119)
(2,119,015,174)

(264,748,586)
(801,200,259)

2,364,223,821
(342,014,914)
297,564,344
82,049,583
(128,446,602)
2,273,376,232

809,521,671
(221,780)
918,675
342,014,914
(297,564,344)
854,669,136

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
11. สิ นค้ ำคงเหลือ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
งบกำรเงินรวม
2561
2560
บำท
บำท
6,295,363
5,896,447
3,798,758
4,192,078
86,982
(325,308)
(325,308)
9,855,795
9,763,217

อะไหล่
วัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย

12. เงินมัดจำเงินลงทุนในบริษัทอืน่
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 บริ ษทั ลูเซนท์ เอนเนอร์ จี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้ทาสัญญาเพื่อ
ซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าจานวน 6 บริ ษทั กับผูข้ าย จานวน 683 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขบังคับ
ก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผูข้ ายต้องส่ งมอบหุ ้นของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าดังกล่าวให้กบั บริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมดังกล่าว ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 โดยบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้วางเงิ นมัดจา จานวน
120 ล้านบาท ในระหว่างเดือนเมษายน 2559 ผูข้ ายได้นาหุ ้นจานวนหนึ่งของบริ ษทั อื่น จานวน 2 บริ ษทั
มาจานาเพื่อเป็ นหลักประกันกับบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวและผูข้ ายได้ทาบันทึกข้อตกลงเพื่อขยาย
ระยะเวลาส่ งมอบหุ ้นของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าดังกล่าวออกไปเป็ นระยะเวลา 120 วันตามที่ผขู้ ายร้องขอ
ดังนั้น ผูข้ ายต้องส่ งมอบหุ น้ ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กาหนด (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)
โดยผูข้ ายได้นาหุ ้นจานวนหนึ่ งของบริ ษทั อื่น จานวน 2 บริ ษทั มาจานาเป็ นหลักประกันส่ วนเพิ่มกับ
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ผูข้ ายไม่สามารถส่ งมอบหุ น้ ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าดังกล่าวตามเงื่อนไข
บังคับก่อนตามที่ ระบุไว้ในสัญญาและบันทึกข้อตกลงดังกล่ าวข้างต้นได้ บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว
สามารถเรี ยกคืนเงินมัดจาจากผูข้ ายได้ ถ้าผูข้ ายไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ ผูข้ ายต้องปฏิบตั ิตามสัญญา
ที่ระบุไว้
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้แจ้งความร้ องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการ
กระทาความผิดเกี่ ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ (“ปอศ.”) ในข้อหาความผิดฐานฉ้อโกงกับผูข้ าย 3
ราย โดยเมื่ อวันที่ 9 กุ ม ภาพันธ์ 2561 พนัก งานสอบสวนได้ออกหมายเรี ย กตัวผูข้ ายดัง กล่ า วเพื่ อมา
รั บ ทราบข้อ กล่ า วหาและท าประวัติอาชญากรรม โดยอยู่ระหว่า งการพิ จารณาสั่ ง ฟ้ องคดี อาญาของ
พนักงานอัยการ นอกจากในการดาเนินคดีทางอาญาแล้ว บริ ษทั ย่อยทางอ้อมอยูใ่ นกระบวนการรวบรวม
หลัก ฐานเพื่ อเรี ยกร้ องขอคื นเงิ นในส่ วนแพ่งต่อไป เมื่ อวันที่ 2 เมษายน 2561 พนัก งานสอบสวนส่ ง
ความเห็ นสั่งฟ้ องและสานวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อสั่งฟ้ อง อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่า งปี บริ ษ ทั ย่อยทางอ้อมดัง กล่ า วได้ว่า จ้า งบริ ษ ทั ผูป้ ระเมิ นราคาอิ ส ระเพื่ อประเมิ นมู ล ค่ า ของ
บริ ษทั ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า 4 บริ ษทั ที่ผขู ้ ายนามาจานาตามสัญญาซื้ อขายหุ ้นและบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว
ซึ่ ง เป็ นการประเมิ นมูล ค่า แบบมี ขอ้ จากัดในการเข้า ถึ ง ข้อมูล โดยวิธี ส่วนลดกระแสเงิ นสด ซึ่ งมู ลค่ า
ประเมินของบริ ษทั ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า 3 บริ ษทั ดังกล่าว มีมูลค่าอยูร่ ะหว่างบริ ษทั ละ 3.56 ล้านบาท ถึง 22.33
ล้านบาท และอีก 1 บริ ษทั ไม่สามารถประเมินได้ ต่อมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ได้ป ระชุ ม หารื อกับ ที ม ทนายความโดยแจ้ง ให้ที ม ทนายความดาเนิ นการบัง คับ จานาหุ ้นโดยวิธี ข าย
ทอดตลาดในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2561 ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ดัง กล่า วได้ดาเนิ น การยื่น ฟ้ องต่อ ศาลแพ่ง เพื่อ เรี ย กร้ อ งให้ก ลุ ่ม ผูข้ ายคืน เงิ น จานวน 120 ล้า นบาท
พร้อมดอกเบี้ย ซึ่ งศาลได้มีคาสั่งรับฟ้ องแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจาดังกล่าว
เต็มจานวน เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวอยู่ระหว่างการดาเนิ นการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
สาหรับการเรี ยกคืนเงินมัดจาและการบังคับจานาหุ น้ ดังกล่าวและมีความไม่แน่นอนที่บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
จะได้รับเงินมัดจาคืนจากผูข้ าย
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
13. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

ชื่อบริษัท
บริ ษทั บอกซ์ ออฟฟิ ศ
เอนเทอร์เทนเมนท์ จากัด

ลักษณะธุรกิจ

จดทะเบียนใน

นาเข้าลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
เพื่อจาหน่ายและสร้างภาพยนตร์
เพื่อการค้าหากาไร

ประเทศไทย

สั ดส่ วนกำรถือหุ้น
2561
2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ

40.00

40.00

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า

- 40 -

ทุนชำระแล้ ว (หุ้นสำมัญ)
2561
2560
ล้ ำนบำท
ล้ ำนบำท

100.00

100.00

งบกำรเงินรวม
วิธีส่วนได้ เสี ย
2561
บำท

2560
บำท

-

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน
2561
2560
บำท
บำท

19,500,489
(19,500,489)
-

19,500,489
(19,500,489)
-

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
14. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
ชื่อบริษัท
บริษัทย่ อยโดยตรง
บริ ษทั ดิจิตอล ไร้ท์ พิคเจอร์ ส จากัด (มหาชน)*
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) ***
บริ ษทั อาร์ ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รี ซอร์ สเซส จากัด**
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด**
บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด”)
บริ ษทั ไทรทัน รี ซอร์ สเซส จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด”)
บริ ษทั ไทรทัน กรี น เอนเนอร์จี จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
บริษัทย่ อยโดยอ้ อม
บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด**
บริ ษทั ลูเซนท์ เอนเนอร์ จี จากัด
*
**
***

ลักษณะธุรกิจ

จดทะเบียนใน

สั ดส่ วนกำรถือหุ้น
2561
2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ทุนชำระแล้ ว (หุ้นสำมัญ)
2561
2560
ล้ ำนบำท
ล้ ำนบำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน
2561
2560
บำท
บำท

จาหน่ายเทปวีดีโอและวีซีดี
รับจ้างผลิตและให้บริ การเช่าป้ ายโฆษณาและสื่ อดิจิตอลมีเดีย
ให้บริ การเช่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง
รับเหมาก่อสร้างและงานโยธา
ธุรกิจด้านพลังงาน พลังงานทดแทน และเหมืองแร่
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การเคเบิ้ลทีวี
ธุรกิจด้านพลังงาน
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การเคเบิ้ลทีวี
ธุรกิจเหมืองแร่ และจัดหาวัสดุก่อร้าง
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การเคเบิ้ลทีวี
การผลิตและการส่งไฟฟ้ า

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

100.00
100.00
92.63
100.00
93.32
99.99
99.99
51.00

100.00
99.99
100.00
84.21
100.00
93.32
99.99
99.99
-

576.00
127.50
190.00
2.50
228.32
32.00
42.00
1.00

576.00
180.00
127.50
190.00
2.50
228.32
32.00
42.00
-

494,130,000
127,499,996
335,651,060
31,999,700
41,999,700
509,700
1,031,790,156
(561,429,400)
470,360,756

494,130,000
275,283,204
127,499,996
295,088,283
2,500,000
213,070,000
31,999,700
41,999,700
1,481,570,883
(933,272,608)
548,298,275

ดาเนินธุรกิจการลงทุนก่อสร้างป้ ายโฆษณา
ให้บริ การระบบออกอากาศรายการโทรทัศน์และให้เช่าสตูดิโอ
การถือเงินลงทุน

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

92.63

99.99
99.99
84.21

1.00

113.00
5.00
1.00

999,970

113,000,000
4,999,700
999,970

จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรี ยบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างชาระบัญชี
จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรี ยบร้อยแล้ว
จาหน่ายเงินลงทุนระหว่างปี 2561 (ดูหมายเหตุขอ้ 14)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด และบริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการของบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิแผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างธุ รกิ จ
ของกลุ่มบริ ษทั โดยบริ ษทั เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด และ บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
จากบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) และหุ ้นสามัญของบริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด จาก บริ ษทั อาร์ ไจล์
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ด้วยราคาตามบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุ รกิจ
ภายในกลุ่ ม ส่ งผลให้บริ ษทั มี สัดส่ วนการถื อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด บริ ษทั ไทยไชโย ที วี
จากัด และบริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด จานวนร้อยละ 99.99 ร้อยละ 99.99 และร้อยละ 93.32 ตามลาดับ โดย
บริ ษทั ได้ทารายการดังกล่าวแล้วเสร็ จในระหว่างปี 2560
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของ บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด ครั้งที่ 1/2560 มีมติ
พิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็ นทุน
จดทะเบียนใหม่ 42,000,000 บาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 410,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 41,000,000 บาท บริ ษทั ได้ชาระค่าหุ น้ ดังกล่าวครบถ้วนในระหว่างปี 2560
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด ครั้งที่ 1/2560
มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด จากทุนจดทะเบียนเดิ ม 1,000,000 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 32,000,000 บาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 310,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 31,000,000 บาท บริ ษทั ได้ชาระค่าหุ น้ ดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 2560
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด ครั้งที่ 2/2560 มีมติพิเศษ
ให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด จากทุนจดทะเบียนเดิม 154,000,000 บาทและเรี ยกชาระมูลค่า
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 228,320,000 บาท โดยออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 743,200 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
100 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 74,320,000 บาท บริ ษทั ได้ชาระค่าหุ น้ ดังกล่าวครบถ้วนแล้วในระหว่างปี 2560
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด บริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์ จี แอนด์ รี ซอร์ สเซส จากัด และบริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 คณะกรรมการของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) อนุ มตั ิ แผนเลิ ก
บริ ษ ทั ไลฟ์ ที วี จากัด บริ ษ ทั ธอร์ เอนเนอร์ จี รี ซอร์ ส เซส จากัด และบริ ษ ทั สแพลช สตู ดิโอ จากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้ นของบริ ษทั เหล่ านี้ ต่อมา เมื่อวันที่
2 เมษายน 2561 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด บริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์ จี รี ซอร์ สเซส จากัด
และบริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติพิเศษอนุ มตั ิการเลิกบริ ษทั โดยบริ ษทั เหล่านี้ ได้จดทะเบียน
การเลิกกิจการและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั กับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561
ดังนั้น บริ ษทั ได้จดั ประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด จานวนเงิน 213,070,000 บาท
ซึ่ งได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุนแล้วจานวน 213,070,000 บาท และบริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์ จี รี ซอร์ ส
เซส จากัด 2,500,000 บาท เป็ นกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรื อเพื่อจ่ายให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของ ซึ่ งแสดงเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น จานวน 2,500,000 บาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 และกลุ่มบริ ษทั จัดประเภทของสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด บริ ษทั ธอร์
เอนเนอร์ จี รี ซอร์ สเซส จากัด และบริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด เป็ นกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรื อเพื่อ
จ่ายให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของ ซึ่ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นและหนี้ สินหมุนเวียนอื่น จานวน
4,862,365 บาท และ 3,268,967 บาท ตามลาดับ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
เมื่ อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ของบริ ษ ทั ครั้ งที่ 9/2561 มี มติ ให้บริ ษ ทั เพิ่ ม
สัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยเข้าซื้ อหุ ้นจานวน 80,000,000 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาหุ ้นละ 0.25 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.21 ของทุนชาระแล้ว รวมเป็ น
เงินทั้งสิ้ นจานวนเงิน 20,000,000 บาท โดยมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของ บริ ษทั
สเตรกา จากัด (มหาชน) ณ วันที่บริ ษทั ซื้ อหุ น้ มีจานวน 13,390,618 บาท กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกผลต่างที่เกิดขึ้น
ในส่ วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงในสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยจานวน 6,609,382 บาท
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ครั้งที่ 13/2561 มีมติให้บริ ษทั เพิ่มสัดส่ วน
การลงทุนในบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยเข้าซื้ อหุ ้นจานวน 80,000,000 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท ในราคาหุน้ ละ 0.25 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.21 ของทุนชาระแล้ว รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
จานวนเงิน 20,000,000 บาท โดยมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุ มของ บริ ษทั สเตรกา
จากัด (มหาชน) ณ วันที่บริ ษทั ซื้ อหุ ้นมีจานวน 18,394,607 บาท กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกผลต่างที่เกิดขึ้น
ในส่ วนเกินจากการเปลี่ ยนแปลงในสัดส่ วนการถื อหุ ้นในบริ ษทั ย่อยจานวน 1,605,393 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มี สัดส่ วนการถื อหุ ้นสามัญจานวน 1,759,999,986 หุ ้น หรื อคิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 92.63 ของทุนชาระแล้ว กลุ่มบริ ษทั มีผลต่างที่เกิ ดขึ้นในส่ วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงใน
สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยจานวน 8,214,775 บาท ซึ่งแสดงภายใต้ “ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ” ในงบการเงินรวม
บริ ษทั ไทรทัน กรี น เอนเนอร์ จี จากัด
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ครั้งที่ 13/2561 มีมติให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย
ใหม่ จานวน 1 แห่ ง ชื่ อบริ ษทั ไทรทัน กรี น เอนเนอร์ จี จากัด ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนระหว่าง
บริ ษทั โดยบริ ษทั ถื อหุ ้นสามัญจานวน 5,097 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 51.00
ของทุนจดทะเบียน และบริ ษทั เมอร์ คิวรี่ โกลบอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึ่ งจดทะเบียนในบริ ติส เวอร์ จิ้น
ไอส์แลนด์ ถือหุ ้นสามัญจานวน 4,900 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของ
ทุนจดทะเบียน โดยบริ ษทั ไทรทัน กรี น เอนเนอร์ จี จากัดมีวตั ถุ ประสงค์ในการดาเนิ นธุ รกิ จประเภทการ
บริ หารจัดการและกาจัดขยะ การผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานสะอาดหรื อพลังงานบริ สุทธิ์ โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้
ดาเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด และบริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด มีมติพิเศษให้
เปลี่ยนแปลงชื่อจากบริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด เป็ น บริ ษทั ไทรทัน รี ซอร์ สเซส จากัด และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั จากธุ รกิจสื่ อและสิ่ งพิมพ์เป็ นธุ รกิจเหมืองแร่ และจัดหาวัสดุก่อสร้าง โดยบริ ษทั
ดังกล่าวได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริ ษทั และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั กับกรม
พัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
เมื่ อ วัน ที่ 29 ตุ ล าคม 2561 ที่ ป ระชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2561 ของบริ ษ ัท ไทยไชโย ที วี จ ากัด
มีมติพิเศษให้เปลี่ยนแปลงชื่อจากบริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด เป็ น บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จากัด และแก้ไข
เปลี่ ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริ ษทั จากธุ รกิจสื่ อและสิ่ งพิมพ์เป็ นธุ รกิจด้านพลังงาน โดยบริ ษทั ดังกล่าว
ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริ ษทั และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ กบั กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด และบริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 11/2561 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั
ขายหุ ้นสามัญในบริ ษ ทั สแพลช มีเดี ย (มหาชน) จานวน 179,997,900 หุ ้น มูล ค่ าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ
1 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนชาระแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้รับชาระ
ค่าหุ ้นสามัญเป็ นจานวนเงิ น 225,152,658 บาท ซึ่ งเป็ นวันที่ การซื้ อขายเสร็ จสมบูรณ์ บริ ษทั ได้กลับ
รายการค่าเผือ่ ด้อยค่าเงินลงทุนจานวน 158,773,208 บาท ที่เคยตั้งไว้ โดยรับรู ้กาไรจากการขายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยจานวน 108,642,662 บาท ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และบริ ษทั ได้
กลับรายการส่ วนเกิ นจากการเปลี่ ยนแปลงในสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยจานวน 22,588,268 บาท
ในงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จึงทาให้บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) สิ้ นสภาพ
การเป็ นบริ ษทั ย่อย และส่ งผลทาให้บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด และบริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั สแพลช มีเดี ย (มหาชน) สิ้ นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมตั้งแต่วนั
ดังกล่าว
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ข้ อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของบริษัทย่ อยทีม่ ีส่วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มีอำนำจควบคุมทีม่ ีสำระสำคัญ
รายละเอี ย ดด้านล่ างแสดงข้อมู ลทางการเงิ นโดยสรุ ป ของบริ ษทั ย่อยแต่ ละรายที่ มี ส่วนได้เสี ยที่ ไม่ มี
อานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญต่อกลุ่มบริ ษทั
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมโดยสรุ ป
บริษัท สเตรกำ จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่อย
2561
2560
บำท
บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ส่ วนที่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนสุ ทธิ

571,516,067
876,190,405
(741,541,526) (1,054,137,669)
(170,025,459) (177,947,264)

ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ สุทธิ

435,165,911
(48,727,896)
386,438,015
216,412,556

345,301,676
(31,196,255)
314,105,421
136,158,157

งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ รวมโดยสรุ ป
บริษัท สเตรกำ จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่อย
2561
2560
บำท
บำท
2,317,029,112
860,128,302
86,989,361
(49,686,093)
(5,882,226)
(7,751,227)
81,107,135
(57,437,320)

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
รายได้
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
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6,137,398

(9,388,657)

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกระแสเงินสดรวมโดยสรุ ป
บริษัท สเตรกำ จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่อย
2561
2560
บำท
บำท

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
กิจกรรมดาเนิ นงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

270,933,136
480,375
(4,350,718)
(268,192)
(70,523,658)
196,270,943

98,415,338
386,207
(11,469,307)
(624,000)
(22,306,694)
64,401,544

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(42,555,981)

(18,022,953)

เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

(62,870,925)

50,229,528

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี

90,844,037
104,883,631
195,727,668

96,608,119
8,275,512
104,883,631

ข้อมูลข้างต้นแสดงด้วยจานวนก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
15. เงินลงทุนระยะยำวอืน่
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

ชื่อบริษทั
บริ ษทั ยู เอ็ม จี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์

จดทะเบียนใน

สั ดส่ วนกำรถือหุ้น
2561
2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ทุนชำระแล้ ว (หุ้นสำมัญ)
2561
2560
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

ประเทศไทย

15.00

100.00

- 48 -

15.00

100.00

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน
2561
2560
บำท
บำท
15,000,000
(15,000,000)
-

15,000,000
(15,000,000)
-

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
16. อสั งหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
งบกำรเงินรวม
ลดลง ขำยเงินลงทุน ยอดคงเหลือ
ในบริษทั ย่อย
ณ วันที่
(ดูหมำยเหตุ 31 ธันวำคม
ข้ อ 14)
2561
บำท
บำท
บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
บำท

เพิม่ ขึน้

รำคำทุน
ที่ดิน
อาคาร
รวม

128,700,000
6,000,000
134,700,000

-

-

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อาคาร
รวม
อสังหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน

(1,000,274)
(1,000,274)
133,699,726

(300,000)
(300,000)

-

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
บำท

บำท

บำท

-

-

128,700,000
6,000,000
134,700,000

-

(1,000,274)
(1,000,274)
133,699,726

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อาคาร
รวม
อสังหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน

(700,274) (300,000)
(700,274) (300,000)
133,999,726
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124,700,000

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
บำท

128,700,000
6,000,000
134,700,000

2560

1,300,274
1,300,274

งบกำรเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง

รำคำทุน
ที่ดิน
อาคาร
รวม

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561

(4,000,000) 124,700,000
(6,000,000)
(10,000,000) 124,700,000

บำท

300,000

บำท

300,000

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้นาที่ดินพร้ อมสิ่ งลูกสร้ างบางส่ วนไปจดจานอง
เป็ นหลัก ประกันเพื่อเป็ นวงเงิ นในการดาเนิ นโครงการก่อสร้ างของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (ดูหมายเหตุ
ข้อ 20)
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอ้างอิงจากวิธี และลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้
- ที่ดิน

- อาคาร

ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระภายนอกด้วยวิธีราคาตลาด
มูลค่าเท่ากับ 128,000,000 บาท (ระดับ 2)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 138,400,000 บาท)
ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระภายนอกด้วยวิธีรายได้
มูลค่าเท่ากับ 6,000,000 บาท (ระดับ 3)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี)

17. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

รำคำทุน
ที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ป้ ายโฆษณา
อุปกรณ์สาหรับการผลิตและออกอากาศ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ระบบสาธารณู ปโภค
ยานพาหนะ
เครื่ องจักร
เครื่ องมือและอุปกรณ์
รวม
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ป้ ายโฆษณา
อุปกรณ์สาหรับการผลิตและออกอากาศ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ระบบสาธารณู ปโภค
ยานพาหนะ
เครื่ องจักร
เครื่ องมือและอุปกรณ์
รวม
งำนระหว่ ำงก่ อสร้ ำงและป้ำยโฆษณำระหว่ ำงติดตั้ง
งานระหว่างก่อสร้าง
ป้ ายโฆษณาระหว่างติดตั้ง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
บำท

เพิม่ ขึน้

ลดลง

บำท

บำท

งบกำรเงินรวม
โอน/อื่นๆ

32,400,331
88,193,117
192,189,428
93,644,112
25,371,294
27,246,438
42,767,528
540,413,244
40,413,416
1,082,638,908

43,700
451,500 (13,350,755)
(93,029,445)
2,847,460 (13,947,021)
25,093,022 (24,868,057)
993,101 (18,552,775)
2,332,776 (15,471,873)
31,761,559 (179,219,926)

(36,195,052)
(107,346,426)
(80,015,311)
(21,652,427)
(12,196,916)
(31,360,443)
(279,491,093)
(20,982,760)
(589,240,428)

(4,735,500)
(7,555,500)
(1,450,007)
(1,504,128)
(5,786,322)
(38,146,919)
(2,715,246)
(61,893,622)

10,781,166
79,794,051
13,928,995
17,580,617
12,300,449
14,677,597
149,062,875

1,324,192
1,324,192
(73,737,516)
420,985,156

528,090
9,030,000
9,558,090
-

17,124,304
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บำท
9,030,000
735,222
644,561
10,409,783
(1,379,783)
(9,030,000)
(10,409,783)
-

ขำยเงินลงทุน
ในบริษัทย่ อย
(ดูหมำยเหตุ
ข้ อ 14)
บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
บำท

(12,000,000)
(188,320,173)
(1,316,176)
(201,636,347)

20,400,331
88,236,817
614,667
12,955,557
27,246,438
42,992,493
523,588,792
27,918,880
743,953,975

104,120,760
909,419
105,030,179

(40,930,552)
(221,260)
(8,264,020)
(13,701,044)
(19,566,148)
(305,337,563)
(9,020,409)
(397,040,996)

54,090,608

472,499
472,499
(2,522,604)
344,862,874

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

รำคำทุน
ที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ป้ ายโฆษณา
สื่ ออิเล็คทรอนิค
อุปกรณ์สาหรับการผลิตและออกอากาศ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ระบบสาธารณู ปโภค
ยานพาหนะ
เครื่ องจักร
เครื่ องมือและอุปกรณ์
รวม
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ป้ ายโฆษณา
สื่ ออิเล็คทรอนิค
อุปกรณ์สาหรับการผลิตและออกอากาศ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ระบบสาธารณู ปโภค
ยานพาหนะ
เครื่ องจักร
เครื่ องมือและอุปกรณ์
รวม
งำนระหว่ ำงก่ อสร้ ำงและป้ำยโฆษณำระหว่ ำงติดตั้ง
งานระหว่างก่อสร้าง
ป้ ายโฆษณาระหว่างติดตั้ง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

ยอดคงหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
บำท

เพิม่ ขึน้

งบกำรเงินรวม
ลดลง

โอน/อื่นๆ

บำท

บำท

บำท

32,400,331
87,649,472
186,714,711
10,344,567
94,114,501
23,979,954
27,246,438
42,674,428
539,706,064
38,488,883
1,083,319,349

185,748
420,697
264,240
1,532,790
93,100
2,783,239
9,872,649
15,152,463

(5,529,846)
(17,404,057)
(470,389)
(141,450)
(23,545,742)

(31,399,656)
(105,452,711)
(1,975,725)
(77,345,862)
(20,381,318)
(10,692,789)
(27,379,223)
(236,541,724)
(18,538,725)
(529,707,733)

(4,795,396)
(7,069,345)
(387,327)
(3,139,821)
(1,373,427)
(1,504,127)
(3,981,220)
(42,949,369)
(2,444,035)
(67,644,067)

5,175,630
2,363,052
470,372
102,318
8,111,372

281,754
281,754
(81,905,665)
471,987,705

3,135,787
8,026,000
11,161,787
-

8,168,149

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
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357,897
10,583,866
6,795,250
(2,076,059)
(7,948,116)
7,712,838
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
บำท
32,400,331
88,193,117
192,189,428
93,644,112
25,371,294
27,246,438
42,767,528
540,413,244
40,413,416
1,082,638,908
(36,195,052)
(107,346,426)
(80,015,311)
(21,652,427)
(12,196,916)
(31,360,443)
(279,491,093)
(20,982,760)
(589,240,428)

(2,093,349)
(8,026,000)
(10,119,349)
-

1,324,192
1,324,192
(73,737,516)
420,985,156

บำท
บำท

61,893,622
67,644,067

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
บำท
รำคำทุน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ระบบสาธารณูปโภค
ยานพาหนะ
รวม
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ระบบสาธารณูปโภค
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
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บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
บำท

70,265,085
3,707,170
26,161,457
9,108,798
109,242,510

43,700
2,034,175
2,077,875

(58,695)
(5,577,413)
(5,636,108)

70,308,785
5,682,650
26,161,457
3,531,385
105,684,277

(29,671,079)
(2,324,098)
(11,111,940)
(5,710,606)
(48,817,723)
60,424,787

(4,051,510)
(710,751)
(1,504,127)
(784,447)
(7,050,835)

43,321
4,362,937
4,406,258

(33,722,589)
(2,991,528)
(12,616,067)
(2,132,116)
(51,462,300)
54,221,977

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
บำท
รำคำทุน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ระบบสาธารณูปโภค
ยานพาหนะ
รวม
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ระบบสาธารณูปโภค
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
ลดลง

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
บำท

70,079,337
3,433,142
26,161,457
9,108,798
108,782,734

185,748
318,248
503,996

(44,220)
(44,220)

70,265,085
3,707,170
26,161,457
9,108,798
109,242,510

(25,624,872)
(1,622,143)
(9,607,813)
(4,112,887)
(40,967,715)
67,815,019

(4,046,207)
(724,218)
(1,504,127)
(1,597,719)
(7,872,271)

22,263
22,263

(29,671,079)
(2,324,098)
(11,111,940)
(5,710,606)
(48,817,723)
60,424,787

บำท
บำท

7,050,835
7,872,271

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ในระหว่างปี 2561 กลุ่ มบริ ษทั กลับรายการขาดทุ นจากการด้อยค่าของอุ ปกรณ์ สาหรั บการผลิ ตและ
ออกอากาศ จานวน 13.08 ล้านบาท ป้ ายโฆษณา จานวน 2.09 ล้านบาท และเครื่ องจักร จานวน 1.79 ล้านบาท
เนื่องจากการตัดจาหน่ายและการเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ และกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ
ป้ ายโฆษณา จานวน 54.09 ล้านบาท และอุปกรณ์ สาหรับการผลิ ตและออกอากาศ จานวน 0.16 ล้านบาท
เนื่ องจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และการจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นจากการเลิกกิจการ
ของบริ ษทั ย่อย (สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม 2560 : กลุ่มบริ ษทั กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สื่ ออิเล็คทรอนิค จานวน 8.16 ล้านบาท เนื่องจากการขายสิ นทรัพย์)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ไปจดจานองเป็ นหลักประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 20)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่ าการเงิ นที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่ า ซึ่ งรวมแสดงในรายการ
ข้างต้นประกอบด้วยเครื่ องจักร เครื่ องมือและยานพาหนะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2561
บำท
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

2560
บำท

164,519,176
(79,676,279)
84,842,897

148,637,415
(62,927,087)
85,710,328

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
3,485,124
(2,098,301)
1,386,823

5,453,124
(2,534,597)
2,918,527

ราคาสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิด
ค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้วแต่ยงั ใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนเงิน 104.65 ล้านบาท
และ 5.62 ล้านบาท ตามลาดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 99.53 ล้านบาท และ 4.92 ล้านบาท ตามลาดับ)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
18. ค่ ำใช้ สิทธิสำหรับกำรหำผลประโยชน์
รายการเคลื่อนไหวของค่าใช้สิทธิ สาหรับการหาผลประโยชน์สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
บำท
รำคำทุน
ค่าใช้สิทธิสาหรับการหาผลประโยชน์
รวม

7,305,186
7,305,186

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
ค่าใช้สิทธิสาหรับการหาผลประโยชน์
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่า
ค่ ำใช้ สิทธิสำหรับกำรหำผลประโยชน์

(4,267,569)
(4,267,569)
(1,375,620)
1,661,997
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เพิม่ ขึน้

บำท
-

(321,844)
(321,844)
-

งบกำรเงินรวม
ลดลง
ขำยเงินลงทุน
ในบริษัทย่ อย
(ดูหมำยเหตุ
ข้ อ 14)
บำท
บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
บำท

(3,317,807)
(3,317,807)

(3,987,379)
(3,987,379)

-

2,008,727
2,008,727
1,058,678

2,580,686
2,580,686
316,942

-

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
บำท

งบเกำรเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
บำท

รำคำทุน
ค่าใช้สิทธิสาหรับการหาผลประโยชน์
รวม

8,347,486
8,347,486

-

(1,042,300)
(1,042,300)

7,305,186
7,305,186

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
ค่าใช้สิทธิสาหรับการหาผลประโยชน์
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่า
ค่ ำใช้ สิทธิสำหรับกำรหำผลประโยชน์

(3,827,700)
(3,827,700)
(2,251,667)
2,268,119

(599,934)
(599,934)
-

160,065
160,065
876,047

(4,267,569)
(4,267,569)
(1,375,620)
1,661,997

บำท
บำท

321,844
599,934

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560

ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริ ษทั กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ ทธิ การใช้ป้ายโฆษณา จานวน
1.06 ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท เนื่องจากการหมดอายุของสิ ทธิ การใช้ป้ายโฆษณา และการขายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย ตามลาดับ (สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 : กลุ่มบริ ษทั กลับรายการขาดทุนของ
สิ ทธิการใช้ป้ายโฆษณา จานวน 0.87 ล้านบาท เนื่องจากการหมดอายุของสิ ทธิการใช้ป้ายโฆษณา)
19. สิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายละเอียด มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

งบกำรเงินรวม
2561
2560
บำท
บำท
9,683,077
(30,638,620) (25,110,271)
(30,638,620) (15,427,194)
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
-

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ ทธิสาหรับการหาผลประโยชน์
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ผลต่างระหว่างค่าเสื่ อมราคาทางบัญชี และทางภาษี
รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายโครงการใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุ ้นสามัญสาหรับพนักงาน
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
การยืดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ถาวร
รวมหนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่
1 มกรำคม
2561

รับรู้ ใน
กำไรหรือ
ขำดทุน

งบกำรเงินรวม
รับรู้ ใน
กำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่

บำท

บำท

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561

บำท

ขำยเงินลงทุน
ในบริษทั ย่อย
(ดูหมำยเหตุ
ข้ อ 14)
บำท

บำท

761,131
213,428
13,852,395
275,124
15,102,078

(207,196)
(3,034,273)
(211,735)
(3,453,204)

-

(761,131)
(6,232)
(10,818,122)
(63,389)
(11,648,874)

-

(5,419,001)
(5,419,001)
9,683,077

2,574,442
2,574,442
(878,762)

-

2,844,559
2,844,559
(8,804,315)

-

65,062
785,186
306,873
6,341,570

(359,347)
249,580
(5,472,316)

353,878
-

-

65,062
425,839
910,331
869,254

7,498,691

112,555
(5,469,528)

353,878

-

112,555
2,383,041

(19,145,388)
(13,463,574)
(32,608,962)
(25,110,271)

(2,870,151)
2,457,452
(412,699)
(5,882,227)

353,878

-

(22,015,539)
(11,006,122)
(33,021,661)
(30,638,620)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
รับรู้ ใน
รับรู้ ใน
กำไรหรือ
กำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
บำท
บำท

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
บำท

(371,325)
(930,994)
(992,574)
(1,633,630)
(175,209)
(4,103,732)

-

761,131
213,428
13,852,395
275,124
15,102,078

(2,826,239)
(2,826,239)
(6,929,971)

-

(5,419,001)
(5,419,001)
9,683,077

2,811,880
65,062
785,186
583,440
11,575,377
15,820,945

(2,811,880)
(276,567)
(5,233,807)
(8,322,254)

-

65,062
785,186
306,873
6,341,570
7,498,691

(22,799,632)
(10,380,358)
(33,179,990)
(17,359,045)

3,654,244
(3,083,216)
571,028
(7,751,226)

-

(19,145,388)
(13,463,574)
(32,608,962)
(25,110,271)

ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
บำท
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
1,132,456
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
1,144,422
ผลต่างระหว่างค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีและทางภาษี
992,574
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
15,486,025
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ ทธิสาหรับการหาผลประโยชน์
450,333
19,205,810
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ผลต่างระหว่างค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีและทางภาษี (2,592,762)
(2,592,762)
16,613,048
รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
การยืดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ถาวร
รวมหนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะรับรู ้ไม่เกินจานวนที่เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีกาไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีน้ นั และผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วว่า จะไม่มี
การกลับ รายการการด้อ ยค่า ในอนาคตอัน ใกล้ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้ สินทรั พย์ภาษีเงิ นได้
จานวน 91.98 ล้านบาท และจานวน 138.86 ล้านบาท ตามลาดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 81.98 ล้าน
บาท และ 192.81 ล้านบาท ตามลาดับ) ที่เกิดจากรายการขาดทุนจากการตั้งสารองการด้อยค่าเงินมัดจา
เงินลงทุนในบริ ษทั อื่น จานวน 120.00 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 120.00 ล้านบาท) (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : ไม่มี) ขาดทุนจากการตั้งสารองการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จานวน 561.43 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 933.27 ล้านบาท) (งบการเงินรวม : ไม่มี) และขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
จานวน 339.89 ล้านบาท และจานวน 132.85 ล้านบาท ตามลาดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 289.92 ล้านบาท
และ 30.78 ล้านบาท ตามลาดับ) ที่สามารถยกไปเพื่อหักกลบกับกาไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการ
ขาดทุนจะหมดอายุในระหว่าง 2562 ถึง 2565
20. วงเงินสิ นเชื่ อจำกสถำบันกำรเงินและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
20.1 วงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีวงเงิ นเบิกเกิ นบัญชี จากสถาบัน
การเงิ นแห่ งหนึ่ งจานวน 2.00 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ ยเท่ากับร้ อยละ 1.25 ต่อปี และส่ วนที่
มากกว่า 2.00 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ ยเท่ากับร้ อยละ 13 ต่อปี โดยเงิ นเบิกเกิ นบัญชี ดงั กล่าว
ค้ าประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จานวน 2.00 ล้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 7)
20.2

วงเงินสิ นเชื่ออื่นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีวงเงินกูย้ ืมและวงเงินหนังสื อค้ าประกัน
กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง จานวน 977.35 ล้านบาท และจานวน 800.05 ล้านบาท ตามลาดับ
เพื่อใช้สาหรับการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว โดยวงเงินกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยโอน
สิ ทธิ การรับเงิ นค่าจ้างก่ อสร้ างของบริ ษทั ย่อยดังกล่ าว เงิ นฝากสถาบันการเงิ นของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าว ที่ดินของบริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) และค้ าประกันโดยบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีวงเงินสาหรับตัว๋ สัญญาใช้เงินจาก
สถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งเป็ นจานวนเท่ากัน จานวน 30.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับ
MLR - 1.25% ต่อปี วงเงินดังกล่าว ค้ าประกันโดยจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 17)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีวงเงินกูย้ ืมกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ง
จานวน 89.50 ล้านบาท และ 85.00 ล้านบาท ตามลาดับ เพื่อใช้สาหรับการดาเนินงานของบริ ษทั
ย่อยดังกล่าว วงเงินกูย้ มื ดังกล่าวค้ าประกันโดยโอนสิ ทธิ การรับเงินค่าจ้างก่อสร้างของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าว จานองที่ดินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 17) และค้ าประกันโดยบริ ษทั
20.3

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีตวั๋ สัญญาใช้เงิ นจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง
จานวน 30.00 ล้านบาท โดยตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR - 1.25% ต่อปี
เงินกูย้ มื ดังกล่าวค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 17)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี)

21. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ - บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 36.2)
เงินทดรองรับ - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 36.2)
รายได้รับล่วงหน้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
ค่าหุน้ ค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ

งบกำรเงินรวม
2561
2560
บำท
บำท
197,606,463 226,685,522
549,952
714,629
8,601,346
9,586,280
10,000,000
31,653,272
248,411,033
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1,963,750
1,819,871
937,625
12,329
11,986,932
253,706,938

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
471,325
454,750
862,237
501,654
10,000,000
6,409,843
18,245,059

168,814
4,981,564
5,605,128

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
22. หนีส้ ิ นภำยใต้ สัญญำเช่ ำกำรเงิน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2561
2560
บำท
บำท
26,627,020
36,393,808
(2,171,940)
(1,676,708)
24,455,080
34,717,100
(10,324,635) (29,113,351)
14,130,445
5,603,749

หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
1,040,260
1,958,526
(77,245)
(172,687)
963,015
1,785,839
(370,191)
(733,711)
592,824
1,052,128

จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายสาหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้น มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
บำท
บำท
11,529,010
30,610,513
15,098,010
5,783,295
26,627,020
36,393,808

ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
426,840
828,480
613,420
1,130,046
1,040,260
1,958,526

23. ประมำณกำรหนีส้ ิ นผลประโยชน์ พนักงำน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
กาไรหรื อขาดทุนที่รวมอยูใ่ นกาไรจากการดาเนินงาน
การวัดมูลค่าใหม่

งบกำรเงินรวม
2561
2560
บำท
บำท
7,596,089
3,710,598
2,363,848
261,355
3,630,839
-
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
3,044,434
1,109,095
847,755
603,471
1,861,448
-

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
ปรับปรุ งรายการระหว่างปี
จ่ายชาระในระหว่างปี
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 14)
รับรู ้ในงบกาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาหนดไว้
ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
บำท
บำท
บำท
บำท
3,710,598 5,328,806 1,109,095
626,489
2,660,213 1,187,941
669,608
583,735
(541,260)
105,492
106,677
38,744
19,736
139,403 (1,033,263) 139,403
(1,042,056) (1,879,563) (773,864) (120,865)
(1,067,140)
-

3,630,839
7,596,089

3,710,598

1,861,448
3,044,434

1,109,095

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้ที่รับรู ้ ในงบกาไรขาดทุนและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม เกิดขึ้นจากเรื่ องต่อไปนี้
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
451,256
643,585
766,607
1,861,448
-

งบกำรเงินรวม
2561
2560
บำท
บำท
707,476
2,773,491
149,872
3,630,839
-

สมมติฐานทางการเงิน
สมมติฐานทางภูมิประชากรศาสตร์
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

สมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เกษียณอายุ

2561
ร้อยละ 2.59 - 3.15
ร้อยละ 5.00
60 ปี
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2560
ร้อยละ 2.79 - 3.15
ร้อยละ 4.37 - 5.00
55 ปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
ร้อยละ 2.88
ร้อยละ 3.15
ร้อยละ 5.00
ร้อยละ 5.00
60 ปี
55 ปี

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
การวิเคราะห์ ความอ่อนไหวของข้อสมมติ หลัก ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม เป็ นดังนี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลกระทบต่ อประมำณกำรหนีส้ ินสำหรับ ผลกระทบต่ อประมำณกำรหนีส้ ินสำหรับ
ผลประโยชน์ พนักงำน
ผลประโยชน์ พนักงำน
2561
2560
2561
2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
อัตราคิดลดเพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.00
ลดลง 8.29 - 9.24 ลดลง 5.68 - 13.12
ลดลง 9.24
ลดลง 13.12
อัตราคิดลดลดลงร้อยละ 1.00
เพิ่มขึ้น 9.55 - 10.75 เพิ่มขึ้น 6.00 - 15.75
เพิ่มขึ้น 10.75
เพิ่มขึ้น 15.75
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้ อยละ 1.00 เพิ่มขึ้น 9.22 - 11.09 เพิ่มขึ้น 7.86 - 15.14
เพิ่มขึ้น11.09
เพิ่มขึ้น15.14
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนลดลงร้อยละ 1.00 ลดลง 8.18 - 9.69 ลดลง 7.48 - 12.90
ลดลง 9.69
ลดลง 12.90

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้ อา้ งอิงจากการเปลี่ ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่
ในทางปฏิบตั ิสถานการณ์ดงั กล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์
กัน ในการคานวณการวิเคราะห์ ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ที่มีต่อการ
เปลี่ ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับการคานวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่รับรู ้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน (มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้คานวณด้วยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน)
24. ประมำณกำรค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรื้อถอน
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม
ประมาณการรื้ อถอนเพิม่ ขึ้นระหว่างปี
จ่ายชาระในระหว่างปี
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(ดูหมายเหตุขอ้ 14)
ยองคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
บำท
บำท
9,724,090
9,655,744
684,937
(616,591)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
1,255,065
1,255,065
-

(8,469,025)
1,255,065

1,255,065
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9,724,090

1,255,065

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
25. ทุนเรือนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญ
ทุนเรื อหุ น้ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ลดทุนจดทะเบียนระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
เพิม่ ทุนจดทะเบียนระหว่างปี
โอนส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ชดเชยผลขาดทุนสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น
มูลค่ ำหุ้น ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น
บำท
หุ้น
บำท
บำท
813,416,825 8,033,578,407 803,357,841
548,392,949
(10,058,984)
803,357,841 8,033,578,407 803,357,841
548,392,949
803,357,841
165,671,568
969,029,409

8,033,578,407
8,033,578,407

803,357,841
803,357,841

548,392,949
(311,538,119)
236,854,830

25.1 ทุนเรื อนหุน้
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ได้อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษ ัท จ านวน 10,058,984 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 813,416,825 บาท เป็ น
803,357,841 บาท โดยตัดหุ ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่าย จานวน 100,589,842 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตรา
ไว้หุ้น ละ 0.10 บาท ในวัน ที่ 18 พฤษภาคม 2560 บริ ษ ัท ได้จ ดทะเบี ย นการลดทุ นและแก้ไ ข
หนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ได้อนุ มตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบี ยน
ของบริ ษั ท จ านวน 165,671,568 บาท จากทุ นจดทะเบี ย นเดิ มจ านวน 803,357,841 บาท เป็ น
969,029,409 บาท มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ได้
จดทะเบียนการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
25.2 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 มีมติ ดังนี้
 อนุ มต
ั ิให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 3 (“ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 3” หรื อ “TRITN-W3”) จานวนไม่เกิน 1,606,715,681 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
ของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่ วน 5 หุ ้นสามัญ
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 3 (กรณี มีเศษหุ ้นให้ปัดทิ้ง) และกาหนดราคาการใช้
สิ ทธิ เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ น้ (ยกเว้นกรณี การปรับราคาใช้สิทธิ ) อายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่เกิน
3 ปี นับจากวันที่ ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ โดยก าหนดวันใช้ สิ ทธิ ครั้ งแรก
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และครั้งสุ ดท้ายวันที่ 29 พฤษภาคม 2564


อนุ ม ตั ิ ให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั ชนิ ดระบุ ชื่ อ
ผูถ้ ือและไม่สามารถโอนเปลี่ ยนมือได้ (เว้นแต่กรณี ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ถึงแก่กรรม เป็ น
บุ ค คลสาบสู ญตามค าสั่ ง ศาล บุ ค คลที่ ศ าลสั่ งให้ เป็ นบุ ค คลไร้ ค วามสามารถหรื อเสมื อน
ไร้ ความสามารถ หรื อกรณี อื่ นใดที่ คณะกรรมการเห็ นสมควร) ให้ แก่ กรรมการ ผู ้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (Employee Stock Ownership Plan : ESOP) (โครงการ
TRITN-WA) จานวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 0.62 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิ ที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย
สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น TRITN ได้ 1 หุ ้น โดยการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ตามโครงการ TRITN-WA นี้ กาหนดราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 0.34 บาทต่อหุ ้น อายุใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ไม่เกิ น 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยกาหนดวัน
ใช้สิทธิ ครั้งแรกวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และครั้งสุ ดท้ายวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 มูลค่ายุติธรรม
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ วัดมูลค่าโดยวิธี Binomial Model โดยผูป้ ระเมิน
อิ สระภายนอก โดยมูลค่ ายุติธรรมของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญมี มู ลค่ าหุ ้นละ
0.1013 บาทต่อหุ น้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ มีรายละเอียด ดังนี้
โครงกำร

อำยุสัญญำ
(ปี )

วันที่ให้ สิทธิ

วันที่หมดอำยุ

จำนวนสิ ทธิ
ที่ออก (หน่ วย)

อัตรำกำรใช้ สิทธิ
ต่ อ 1 หน่ วย
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

TRITN-WA
TRITN-W3

3
3

30 พ.ค. 2561
30 พ.ค. 2561

29 พ.ค. 2564
29 พ.ค. 2564

42,857,100
1,606,608,920

1
1
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รำคำใช้ สิทธิ
(บำทต่ อหุ้น)
0.34
0.25

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ายุติธรรมของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ วัดมูลค่าโดยวิธี Binomial Model ภายใต้ขอ้ สมมติฐาน
ทางการเงิน ดังนี้
TRITN-WA

ราคาหุน้ ณ วันที่ให้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ราคาใช้สิทธิ
ค่าความผันผวนของราคาหุน้ ที่คาดหวัง
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผมู ้ าใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิครบ
อัตราเงินปั นผลที่คาดหวัง
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ ยง

0.29
0.34
57.08%
3 ปี
0.00%
1.86%

การเปลี่ยนแปลงสิ ทธิ ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
แสดงได้ดงั นี้

TRITN-WA
TRITN-W3

ณ วันที่ 1 มกรำคม
2561
-

รำยกำรระหว่ำงงวด
สิทธิ
ริบสิทธิ
42,857,100
(11,904,750)
1,606,608,920
-

หน่ วย : หน่ วย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
30,952,350
1,606,608,920

25.3 โอนส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ชดเชยผลขาดทุนสะสม
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ประจาปี 2561 ได้อนุ มตั ิให้โอน
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น จานวนไม่เกิน 548,392,949 บาท เพื่อนาไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 311,538,119 บาท ตามมาตรา 119 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
โดย ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 คงเหลือส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ จานวน 236,854,830 บาท
26. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุน
สารอง (“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าสารองดังกล่าวมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงิ นสารองนี้ จะนาไป
จ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
27. กำรจำแนกรำยได้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ (“กสทช”.)
ข้อมูลการแจกแจงรายได้ดงั กล่าวได้จดั ทาขึ้นตามแนวทางของประกาศ กสทช. เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตประกอบกิจการกระจายเสี ยง หรื อกิจการโทรทัศน์ หรื อ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อใช้ประโยชน์ในการคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตประกอบกิจการกระจายเสี ยงหรื อกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 (สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี)
ตำมหลักกำรของ กสทช.
รำยได้หลังได้รับ
ใบอนุญำตและ
รวมรำยได้
ยังไม่ ชำระ
ตำมหลักกำร
ใบอนุญำต
มีผลตั้งแต่ วันที่
ประเภทของรำยได้
ค่ ำธรรมเนียม ของ กสทช.
บำท
บำท
ให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ 2 กันยายน 2556 - 1 กันยายน 2573 1) รายได้จากการให้บริ การใช้โครงข่าย
47,650,000
47,650,000
การให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
24 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2561 1) รายได้จากการสนับสนุนรายการ
7,506,346
7,506,346
- ช่องรายการ Thaichaiyo Channel
2) ส่ วนแบ่งค่าบริ การส่ งข้อความสั้น
7,996
7,996
3) รายได้หรื อทรัพย์สินที่เป็ นค่าตอบแทนอื่นใดในการให้บริ การ
800,000
800,000
รำยได้ที่เกีย่ วข้ องและนำมำคำนวณค่ ำธรรมเนียม
55,964,342
55,964,342

- 66 -

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
28. รำยได้ อนื่
รายได้อื่น สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

รายได้ดอกเบี้ยรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 36.1)
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
(ดูหมายเหตุขอ้ 36.1)
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริ การ
(ดูหมายเหตุขอ้ 36.1)
กาไรจากการขายทรัพย์สิน
รายได้เงินปั นผลรับ
รายได้จากการขายวัสดุสิ้นเปลือง
รายได้จากการให้เช่าเครื่ องจักร
รายได้อื่น

งบกำรเงินรวม
2561
2560
บำท
บำท
2,750,008
3,152,147

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
11,876,156
11,314,127

-

-

7,120,000

9,072,000

4,350,899
1,299,214
12,505,360
26,264,095
1,751,100
48,920,676

1,656,950
7,046,617
11,855,714

7,452,000
1,542,846
1,299,214
1,329,857
30,620,073

6,840,000
37
1,656,950
4,350,591
33,233,705

29. ค่ ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ พนักงำน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เงินเดือน ค่าแรงและโบนัส
ผลประโยชน์พนักงาน (ดูหมายเหตุขอ้ 23)
โครงการสมทบเงิน
สวัสดิการอื่นๆ

งบกำรเงินรวม
2561
2560
บำท
บำท
74,633,783
74,928,652
2,363,848
261,355
2,027,402
1,494,628
10,388,284
10,516,372
89,413,317
87,201,007
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
23,461,494
23,236,341
847,755
603,471
418,736
393,322
5,020,071
1,899,472
29,748,056
26,132,606

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 15
ของเงินเดื อนทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน
กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชี พตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลัง
และจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
30. ค่ ำใช้ จ่ำยทีส่ ำคัญตำมลักษณะ
ค่าใช้จ่ายที่สาคัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ถูกจัดประเภทตามลักษณะดังต่อไปนี้ ซึ่ งแสดงรวมไว้ใน
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่า
ค่าบารุ งรักษาซ่อมแซม
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนบริ การ - กิจการอื่น
ค่าจ้างบริ การ
ค่าน้ ามันและเชื้อเพลิงเครื่ องจักร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย

งบกำรเงินรวม
2561
2560
บำท
บำท
89,413,317
87,201,007
54,240,217
56,773,571
1,074,151
686,645
5,682,168
5,878,387
27,854,995
7,293,609
(72,897)
(2,945,037)
1,468,013,108
633,593,243
503,953,482
84,076,605
17,634,345
18,031,449
80,978,532
31,586,363
21,892,658
-
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-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
29,748,056
26,132,606
7,050,835
7,872,271
858,266
626,977
3,919,889
3,912,000
355,909
111,493
(131,382,819)
12,028,882
5,630,675
21,892,658
295,692

139,620,000

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
31. ขำดทุนอืน่
ขาดทุนอื่น สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

งบกำรเงินรวม
2561
2560
บำท
บำท
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
295,692
139,620,000
295,692
139,620,000

32. ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทางการเงิน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

งบกำรเงินรวม
2561
2560
บำท
บำท
1,770,194
518,742
2,661,992
3,577,040
4,432,186
4,095,782
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
93,796
134,285
93,796
134,285

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
33. ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
รายการกระทบยอดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
บำท
ร้ อยละ
บำท ร้ อยละ
(413,772)
(136,473)
(5,882,227)
(7,751,226)
(6,295,999)
(7,887,699)

ร้ อยละ
ภาษีเงินได้ในปี ปัจจุบนั สาหรับกาไรทางภาษีสาหรับปี
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีทางบัญชีสาหรับ
การดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีทางบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีทางบัญชี
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
โอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อด้อยค่าของอุปกรณ์
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ทางภาษีในปี ปัจจุบนั
-การใช้ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุน
สะสมยกมา
- ผลต่างระหว่างค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีและทางภาษี
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายโครงการใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ น้ สามัญ
สาหรับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

122,976,062
37,664,628
160,640,690
20

(76,965,112)
36,689,874
(40,275,238)

33,223,891 20
279,924
(14,579)
359,347
-

(8,055,048) 20
619,593
-

(33,075,465)

15,465,123

(2,457,451)
(249,580)
8,342,467
(112,555)
6,295,999

4
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-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
บำท ร้ อยละ
-

2560
บำท
-

56,207,323
56,207,323

(22,098,550)
5,900,703
(16,197,847)

11,241,465 20
4,576
-

(3,239,569)
116,027
(26,276,564)
27,924,001

(11,246,041)

1,476,105

(141,969)
-

-

-

7,887,699

-

-

-

-

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
34. กำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก
ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) ซึ่ งเคยเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง
ได้อนุ มตั ิ ให้ยุติการให้บริ การช่ องสัญญาณดาวเที ยมและยกเลิ กใบอนุ ญาตการประกอบกิ จการให้บริ การ
โครงข่ายที่ไม่ใช่ คลื่ นความถี่โทรทัศน์ดาวเทียมประเภทระดับชาติ ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ยกเลิก
ส่ วนงานดาเนิ นงานที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จสื่ อรายการโทรทัศน์และธุ รกิ จบริ การจัดการช่ องสัญญาณ
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้ขายหุ ้นสามัญทั้งหมดในบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) ซึ่ งเคย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ให้กบั บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง มี ผลทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยอานาจการควบคุ มบริ ษทั ย่อย
ดังกล่ าว รวมถึ ง บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด และบริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด ซึ่ งเคยเป็ นบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมของบริ ษทั ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ยกเลิกส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจให้บริ การเช่าพื้นที่โฆษณา โดยบริ ษทั ไม่ได้นาฐานะการเงินและผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่ าวมารวมในงบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่ บริ ษทั ได้
สู ญเสี ยอานาจการควบคุม
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้แสดงผลการดาเนินงานของส่ วนงานดาเนิ นงานที่ยกเลิกและบริ ษทั ดังกล่าวสาหรับปี อยู่
ภายใต้หวั ข้อ “กาไรจากการดาเนินงานที่ยกเลิกสาหรับปี ” ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเฉพาะกิจการ
รายละเอียดของผลการดาเนินงานที่ยกเลิกสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้

รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
โอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
โอนกลับรายการค่าธรรมเนี ยมกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการ
กระจาย เสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ขาดทุนอื่น
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิกสำหรับปี

งบกำรเงินรวม
2561
บำท
85,123,092
18,611,975
(41,771,500)
(4,805,806)
(13,044,758)
(130,827)
43,982,176
(6,317,548)
37,664,628
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2560
บำท
138,543,270
9,740,299
(86,796,859)
(8,447,459)
(25,530,134)
4,711,421
11,399,307
43,619,845
(6,929,971)
36,689,874

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
-

5,900,703
5,900,703
5,900,703

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
35. กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
35.1 กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) ส่ วนที่เป็ นของเจ้าของ
สามัญด้วยจานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ายในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี้

กำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (บาท)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ ้น)

งบกำรเงินรวม
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

110,990,639
8,033,578,407
0.0138

56,207,323
8,033,578,407
0.0070

(75,499,801)
8,033,578,407
(0.0094)

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก (บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น)
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ ้น)

37,664,628
8,033,578,407
0.0047

36,689,874
8,033,578,407
0.0046

(22,098,550)
8,033,578,407
(0.0028)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

-

8,033,578,407
-

5,900,703
8,033,578,407
0.0007

35.2 กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ปรับลด
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นปรับลดคานวณโดยปรับจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลกลุ่มภายนอก
ในระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยจานวนหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติวา่ หุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ได้แปลงเป็ นหุ ้นสามัญทั้งหมด กลุ่ มบริ ษ ัทมี หุ้นสามัญเที ยบเท่ าปรั บลดคื อใบส าคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ (ดูหมายเหตุขอ้ 25) กลุ่มบริ ษทั คานวณจานวนหุ ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณา
จากมูลค่ายุติธรรมซึ่ งขึ้นอยู่กบั มูลค่าที่เป็ นตัวเงิ นของราคาตามสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่มาพร้ อมกับสิ ทธิ เลื อก
ซื้ อหุ ้น (กาหนดจากราคาถัวเฉลี่ ยของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ในระหว่างปี ) การคานวณนี้ ทาขึ้นเพื่อ
กาหนดจานวนหุน้ สามัญที่ตอ้ งบวกเพิ่มกับหุ น้ สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกในการคานวณ (ขาดทุน)
กาไรต่อหุ น้ ปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุ งกาไร (ขาดทุน) แต่อย่างใด มีดงั ต่อไปนี้
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
กำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (บาท)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว (หุ้น)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ใช้ในการคานวณกาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้น
ปรับลด (หุ้น)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นปรับลด (บาทต่อหุ ้น)

110,990,639

(75,499,801)

56,207,323

(22,098,550)

8,033,578,407

8,033,578,407

8,033,578,407

8,033,578,407

8,447,401,917
0.0131

8,033,578,407
(0.0094)

8,447,401,917
0.0067

8,033,578,407
(0.0028)

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก (บาท)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว (หุ ้น)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ใช้ในการคานวณกาไรต่อหุ ้น
ปรับลด (หุ้น)
กาไรต่อหุ ้นปรับลด (บาทต่อหุ ้น)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

-

37,664,628

36,689,874

8,033,578,407

8,033,578,407

8,033,578,407

8,033,578,407

8,447,401,917
0.0045

8,033,578,407
0.0046

8,447,401,917

8,033,578,407
0.0007
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-

5,900,703

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
36. รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุม
โดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันกับบริ ษทั รวมถึ ง
บริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อยและกิ จการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ ง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถื อหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั
คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยที่สาคัญเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 13 และ 14 ตามลาดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อบุคคลและกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ดิจิตอล ไร้ท์ พิคเจอร์ส จากัด (มหาชน)*
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) ***
บริ ษทั อาร์ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รี ซอร์สเซส จากัด**
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด**
บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด*
บริ ษทั ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จากัด
บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด”)
บริ ษทั ไทรทัน รี ซอร์ สเซส จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด”)
บริ ษทั ไทรทัน กรี น เอนเนอร์จี จากัด
บริ ษทั บอกซ์ ออฟฟิ ศ เอนเทอร์เทนเมนท์ จากัด
*
**
***

ควำมสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อาร์ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด จนถึงวันที่
18 ตุลาคม 2560 ก่อนจะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ก่อนจะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ก่อนจะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรี ยบร้อยแล้วและอยูใ่ นระหว่างชาระบัญชี
จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรี ยบร้อยแล้ว
จาหน่ายเงินลงทุนระหว่างปี 2561 (ดูหมายเหตุขอ้ 14)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รำยกำร
รายได้ค่าบริ หารงาน
(ค่าบริ หารจัดการ ค่าเช่าพื้นที่และบริ การ)
ดอกเบี้ย

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ตามราคาที่กาหนดในสัญญา
ตามอัตราที่กาหนดในสัญญา

36.1 รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

รายได้ดอกเบี้ย
(ดูหมายเหตุขอ้ 28)
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทรทัน รี ซอร์ สเซส จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด”)
บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด”)
บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
รายได้จากการบริ หารจัดการ
(ดูหมายเหตุขอ้ 28)
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริ การ
(ดูหมายเหตุขอ้ 28)
บริ ษทั สแพลช มีเดี ย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
รายได้อื่น
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท

2561
บำท

2560
บำท

-

-

-

-

-

10,470

49,413

-

-

9,600,800
9,611,270

54,904
325,627
7,608,709
8,710,104

-

-

1,550,000
5,570,000
7,120,000

6,072,000
3,000,000
9,072,000

-

-

5,328,000
2,124,000
7,452,000

6,840,000
6,840,000

-

-

620,683
629,083
1,249,766

1,982,857
100,400
2,083,257

9,155,000
11,537,060
641,480
21,333,540

3,865,000
9,669,500
439,859
13,974,359

9,595,000
32,160,600
641,480
42,379,080
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13,158,644
11,381,708
484,879
25,025,231

671,451

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
36.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท

2561
บำท

2560
บำท

-

-

-

-

-

-

-

10,470
13,069,256
13,079,726

-

-

-

168,814
168,814

-

-

501,654
501,654

-

ลูกหนี้ อื่น (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
เงินทดรองจ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์ จี แอนด์ รี ซอร์ สเซส จากัด
บริ ษทั อาร์ ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
ดอกเบี้ยค้างรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
บริ ษทั ไทรทัน รี ซอร์ สเซส จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด”)
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
เจ้าหนี้ อื่น (ดูหมายเหตุขอ้ 21)
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด
เงินทดรองรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 21)
บริ ษทั ไทรทัน กรี น เอนเนอร์ จี จากัด

1,162,094
1,162,094

1,527,688
267,500
1,795,188
3,649
1,667
1,667
6,983

3,468,456
3,468,456

36.3 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
บำท

2560
บำท

-

-

บริ ษทั ไทรทัน รี ซอร์ สเซส จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด”)
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
2,100,000
184,000,000
186,100,000

184,000,000
184,000,000

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ไม่มีหลักประกัน
ในสกุลเงินบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 - 5.26 ต่อปี ตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีกาหนดชาระคืน
เมื่อทวงถาม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ร้อยละ 5.18 - 5.26 ต่อปี )
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
(งบการเงินรวม : ไม่มี)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
บำท
บริ ษทั ไทรทัน รี ซอร์ สเซส จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด”)
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทรทัน รี ซอร์ สเซส จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด”)
บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด”)
บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทรทัน รี ซอร์ สเซส จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด”)
บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด”)

184,000,000
184,000,000

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
บำท
71,301,000
5,400,000

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรเปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บำท
2,100,000
-

บำท
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรเปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
บำท
2,100,000
184,000,000
186,100,000

บำท
-

บำท
(71,301,000)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
บำท
-

-

(5,400,000)

-

6,000,000
68,998,250
136,000,000
287,699,250

128,000,000
128,000,000

(71,301,000)

71,301,000

-

-

(5,400,000)

5,400,000

-

-

(6,000,000)
(82,701,000)
204,998,250

6,000,000
82,701,000

-
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(6,000,000)
(68,998,250)
(80,000,000)
(231,699,250)

184,000,000
184,000,000

184,000,000

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
36.4 สัญญาที่สาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาสัญญายืมใช้คงรู ปที่ดินของบริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ง
โดยบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งนาที่ ดินของบริ ษทั ย่อยอี กแห่ งหนึ่ งไปจดจานองเป็ นหลักประกันวงเงิ น
สิ นเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในการดาเนินโครงการก่อสร้าง โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา
6 ปี นับจากวันที่ 26 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2566
37. กำรเปลีย่ นแปลงในหนีส้ ิ นทีเ่ กิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
บำท
30,000,000
34,717,100

งบกำรเงินรวม
กระแสเงินสด กำรเปลีย่ นแปลงที่
ไม่ ใช่ เงินสด
สัญญำใหม่
บำท
บำท
(30,000,000)
(33,693,812)
23,431,792

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
บำท
24,455,080

ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
บำท
30,000,000
63,181,766

งบกำรเงินรวม
กระแสเงินสด กำรเปลีย่ นแปลงที่
ไม่ ใช่ เงินสด
สัญญำใหม่
บำท
บำท
(30,000,000)
(28,464,666)
-

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
บำท
34,717,100

ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
บำท
1,785,839

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กระแสเงินสด กำรเปลีย่ นแปลงที่
ไม่ ใช่ เงินสด
สัญญำใหม่
บำท
บำท
(822,824)
-

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
บำท
963,015
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
บำท
2,480,033

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กระแสเงินสด กำรเปลีย่ นแปลงที่
ไม่ ใช่ เงินสด
สัญญำใหม่
บำท
บำท
(694,194)
-

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
บำท
1,785,839

38. ต้ นทุนงำนก่ อสร้ ำงทีไ่ ม่ ได้ นำมำใช้
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ไม่ได้นามาใช้ คือต้นทุนงานก่อสร้ างคงที่ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งที่ไม่ได้ปันส่ วนเข้า
งานระหว่างทา ได้แก่ ค่าเสื่ อมราคาของเครื่ องจักร และค่าใช้จ่ายพนักงาน ซึ่ งเกิ ดจากบริ ษทั ย่อยดังกล่ าว
ให้บริ การงานก่อสร้างจริ งต่ากว่ากาลังการให้บริ การงานก่อสร้างปกติในระหว่างปี
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีตน้ ทุนงานก่อสร้างที่ไม่ได้ใช้งาน
จานวน 37.69 ล้านบาท และ 49.58 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งบันทึกในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
39. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มี 2 ส่ วนงานที่รายงาน ได้แก่ ธุ รกิจให้บริ การเช่ าพื้นที่
โฆษณา และธุ รกิ จงานก่อสร้ าง ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้จาหน่ ายบริ ษทั ย่อย
ที่ ดาเนิ นงานธุ รกิ จให้บริ การเช่ าพื้ นที่ โฆษณา โดยส่ ว นงานที ่ส าคัญ ของกลุ ่ม บริ ษ ทั แต่ล ะส่ ว นงาน
ให้บริ การที่แตกต่างกัน กลุ่มบริ ษทั มีการบริ หารจัดการแยกจากกัน รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์
ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ดังนั้นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มี 1 ส่ วนงานที่รายงาน
ได้แก่ ธุ รกิจงานก่อสร้าง กลุ่มบริ ษทั แสดงผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่ยกเลิกดังกล่าวภายใต้หวั ข้อ
“กาไรจากการดาเนินงานที่ยกเลิกสาหรับปี ”
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น กลุ่มบริ ษทั จึงไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรื อสิ นทรัพย์
ในต่างประเทศที่มีสาระสาคัญ
ลูกค้ ารายใหญ่
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จานวน 1 ราย
เป็ นเงินจานวน 2,183.94 ล้านบาท และ 680.92 ล้านบาท ตามลาดับ จากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
ข้อมูลตามส่ วนงานที่รายงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

รายได้
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้น

ธุรกิจงำนก่ อสร้ ำง
2561
2560
บำท
บำท
2,273,376,232
854,669,136
(2,119,015,174)
(801,200,259)
154,361,058
53,468,877

กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้อื่น
ต้นทุนก่อสร้างที่ไม่ได้นามาใช้
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาหรับปี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่อง
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาหรับปี สาหรับการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงานส่ วนใหญ่เป็ นของส่ วนงานธุ รกิจงานก่อสร้าง
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รวม
2561
บำท
2,273,376,232
(2,119,015,174)
154,361,058

2560
บำท
854,669,136
(801,200,259)
53,468,877

103,035,966
48,920,676
(37,686,426)
(119,412,265)
(21,892,658)
72,897
(4,432,186)
122,967,062
6,295,999
116,671,063
37,664,628
154,335,691

11,855,714
(49,578,949)
(91,560,009)
2,945,037
(4,095,782)
(76,965,112)
(7,887,699)
(84,852,811)
36,689,874
(48,162,937)

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
40. ภำระผูกพันตำมสั ญญำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญา มีดงั นี้
40.1 กลุ่มบริ ษทั ภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สัญญำเช่ ำ

สัญญำบริกำร

2561
บำท
ครบกำหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป

ครบกำหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป

40.2

2560
บำท

2561
บำท

2560
บำท

3,912,000
15,648,000
15,648,000
35,208,000

11,710,922
35,659,451
22,217,109
69,587,482

7,613,483
263,500
7,876,983

739,200
262,800
1,002,000

สัญญำเช่ ำ
2561
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สัญญำเช่ ำ
สัญญำบริกำร
2560
2561
บำท
บำท

สัญญำบริกำร
2560
บำท

3,912,000
15,648,000
15,648,000
35,208,000

3,912,000
15,648,000
19,560,000
39,120,000

7,315,567
7,315,567

-

กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันอื่นๆ มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
บำท
ภำระผูกพันอืน่ ๆ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน
รวม

75,307,729
75,307,729
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2560
บำท
34,898,320
34,898,320

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
-

-

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
41. คดีฟ้องร้ อง
ในปี 2558 บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งพร้ อมทั้งหน่วยงานของรัฐกับพวก
รวม 8 คน ได้ถูกฟ้ องร้องจากบุคคลหนึ่ ง โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ถูกฟ้ องร้องในคดีเป็ นจาเลยลาดับที่ 8
ต่อศาลปกครองกลาง ทั้งหมด 4 คดี เกี่ยวกับกรณี เรี ยกค่าเสี ยหายของที่ดิน และทาให้ขาดรายได้ โดยมีทุน
ทรัพย์ที่ถูกฟ้ องร้องเป็ นจานวน 87.49 ล้านบาท ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง อย่างไรก็ตาม กลุ่มผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่าบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
จะไม่ได้รับค่าเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสาคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวจึงยังมิได้บนั ทึกประมาณการหนี้ สิน
ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในงบการเงิน
42. กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
รายการสิ นทรั พย์ทางการเงิ นบางรายการของกลุ่ มบริ ษทั มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน

1. เงินลงทุนระยะสั้นใน
หลักทรัพย์เพื่อค้า
- ตราสารทุน

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
มูลค่ ำยุตธิ รรม (บำท)
41,400,000

2. เงินลงทุนระยะสั้นใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
- ตราสารทุน

26,695,015

34,163,500

3. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุนสุ ทธิ

128,000,000

138,400,000

6,000,000

4. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุนสุ ทธิ

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
มูลค่ ำยุตธิ รรม (บำท)
41,400,000

26,695,015

ลำดับชั้นมูลค่ ำ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
ยุตธิ รรม และข้ อมูลทีใ่ ช้ ในกำรวัดมูลค่ ำ
ยุตธิ รรม

ลาดับ 1

34,163,500

ลาดับ 1

-

-

ลาดับ 2

-

-

ลาดับ 3
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ราค า เสนอ ซื้ อข อ งตลา ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ สิ้ นวันทาการสุ ดท้ายของ
งวดบัญชี
ราค า เสนอ ซื้ อข อ งตลา ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ สิ้ นวันทาการสุ ดท้ายของ
งวดบัญชี
ราคาประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ น
อิ สระภายนอกด้วยวิธีราคา
ตลาด
ราคาประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ น
อิสระภายนอกด้วยวิธีรายได้

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
43. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
43.1 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาเพิ่ม
วงเงินหนังสื อค้ าประกันจากธนาคารกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจานวน 34.04 ล้านบาท เพื่อใช้สาหรับ
การดาเนิ นงานของบริ ษทั โดยสัญญาวงเงิ นดังกล่าวค้ าประกันโดยโอนสิ ทธิ การรั บเงิ นประกัน
ผลงานตามสัญญาก่อสร้างของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
43.2 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ได้รับเงิ นค่าจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 70.00 ล้านบาท และ 15.36 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า 480.69 ล้านบาท ) ตามลาดับ
จากบริ ษทั 2 แห่ง โดยบริ ษทั จะนาเรื่ องการเพิ่มทุนดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้เพิ่มทุน
44. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รายการบางรายการในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
งบกำรเงินรวม
ก่ อนจัด
ประเภทใหม่
บำท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินประกันผลงาน
งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

จัดประเภทใหม่
บำท

หลังจัด
ประเภทใหม่
บำท

262,749,155
-

(9,042,217)
9,042,217

253,706,938
9,042,217

9,237,501
86,418,290

(5,141,719)
5,141,719

4,095,782
91,560,009

45. กำรอนุมัตงิ บกำรเงิน
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
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