
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษทั ไทรทนั 
โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไว้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดของจรรยาบรรณของ
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนัขา้พเจา้ไดน้ า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพือ่ตอบสนอง 

การรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้าง  

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง
ซ่ึงรับรู้ตามขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างตาม
วิธีการส ารวจอตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท า
เสร็จกับงานก่อสร้างทั้ งหมดตามสัญญา 
โดยพิจารณาจากการส ารวจทางกายภาพ ดงันั้น
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ ความถูกตอ้ง
ของการรับรู้รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างตามขั้น
ความส าเร็จของงานก่อสร้าง นั้นเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ทั้ งน้ีนโยบายการบัญชีส าหรับรายได้ และ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวขอ้งกบัสัญญา
ก่อสร้าง ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 2.4.5 และขอ้ 10 ตามล าดบั 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 
 ท าความเขา้ใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง 

 ทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน 
ท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้างรวมถึงระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการควบคุมภายใน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง และ 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ท าความเข้าใจเง่ือนไขของสัญญาก่อสร้างและทดสอบการ

ค านวณรายได้ว่ามีความถูกต้องและตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการรับรู้บญัชีส าหรับรายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง 

- ทดสอบการค านวณขั้นความส าเร็จของงาน และการค านวณ
รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง 

- เขา้ร่วมสังเกตการณ์งานก่อสร้างเพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณา
ขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
- 3 - 

 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพือ่ตอบสนอง 

การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม  
บริษัทย่อยและเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 

 

เน่ืองจากการพิจารณาเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อยและเงิน
ลงทุนระยะยาวอ่ืนข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจและขอ้
สมมติฐานท่ีส าคัญท่ีผู ้บริหารของบริษัท
น ามาใช้ในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของเงินลงทุนดงักล่าว ดงันั้นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ คือ การพิจารณาการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ยและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนวา่เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีส าหรับเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม บริษทัย่อย และเงินลงทุนทัว่ไป 
และรายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
บริษัทย่อยและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 2.4.1 ขอ้ 2.4.6 ขอ้ 13 ขอ้ 14 และขอ้ 15 
ตามล าดบั 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 
 ท าความเขา้ใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการดอ้ยค่า 

 ทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการดอ้ยค่า 

 ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการควบคุมภายใน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการดอ้ยค่า และ 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ริหารเก่ียวกบั

ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

- ท าความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมิน
มูลค่าและขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทัน ามาใช้ใน
ประมาณขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
บริษทัยอ่ยและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 
ข้อมูลอืน่ 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ซ่ึงคาดวา่
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 
การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม ่
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เม่ือขา้พเจา้ได้อ่านรายงานประจ าปีหากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตาม
ความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ
ท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

 
ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลมีหนา้ที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มี
สาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการใช้
งบการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใน
งบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุด
การด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
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• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน

กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รับผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้และประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 วลัลภ  วไิลวรวทิย ์
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 
วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 553,101,916 214,737,447 350,587,507 73,786,226
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 7 5,880,826 6,004,972 -                -                
เงินลงทุนชัว่คราว 8 26,695,015 165,117,021 26,695,015 165,117,021
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 175,861,298 168,407,609 15,395,128 6,543,542
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 36.3 -                -                186,100,000 184,000,000
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่เรียกเก็บ 10 82,049,583 342,014,914 -                -                
เงินจ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้าง 10 69,814,714 243,494,174 -                -                
งานระหวา่งก่อสร้าง 74,781 4,369,150 -                -                
สินคา้คงเหลือ 11 9,855,795 9,763,217 -                -                
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 29,946,562 26,500,284 91,940                -                
ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ -                6,790,775 -                -                
เงินมดัจ าท่ีจะไดรั้บคืนภายในหน่ึงปี 7,835,116 887,037 -                -                
เงินมดัจ าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 12 -                -                -                -                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,638,466           -                2,204,308           -                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 963,754,072 1,188,086,600 581,073,898 429,446,789

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 7 69,426,903 28,893,348 -                -                
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 -                -                -                -                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                -                470,360,756 548,298,275
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 15 -                -                -                -                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 124,700,000 133,699,726 -                -                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 344,862,874 420,985,156 54,221,977 60,424,787
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,111,941 388,639 159,539 18,258
ค่าใชสิ้ทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ 18 -                1,661,997 -                -                
ค่าเช่าท่ีดินระยะยาวจ่ายล่วงหนา้ -                1,600,792 -                -                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 71,004,356 30,732,900 480,697 2,860,625
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 30,806,877 13,868,466 2,860,625           -                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 -                9,683,077 -                -                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 485,000 2,038,800 201,000 201,000

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 642,397,951 643,552,901 528,284,594 611,802,945
รวมสินทรัพย์ 1,606,152,023 1,831,639,501 1,109,358,492 1,041,249,734

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท



หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 -                30,000,000 -                -                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21 248,411,033 253,706,938 18,245,059 5,605,128
เงินประกนัผลงาน 105,287,540 9,042,217           -                -                
รายไดรั้บล่วงหนา้งานก่อสร้าง 10 128,446,602 297,564,344 -                -                
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ 10 66,139,119 264,748,586 -                -                
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด -                -                -                -                
ช าระภายในหน่ึงปี 22 10,324,635 29,113,351 370,191 733,711

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 177,903 2,458,156 -                583,515
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                34,676 -                -                
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 7,260,737 3,701,869 1,163,200 157,122
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,127,967 11,250 -                -                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 569,175,536 890,381,387 19,778,450 7,079,476

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 22 14,130,445 5,603,749 592,824 1,052,128
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 30,638,620 25,110,271 -                -                
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 23 7,596,089 3,710,598 3,044,434 1,109,095
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน 24 1,255,065 9,724,090 1,255,065 1,255,065
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                2,300,000 -                -                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 53,620,219 46,448,708 4,892,323 3,416,288
รวมหนีสิ้น 622,795,755 936,830,095 24,670,773 10,495,764

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 25

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 9,690,294,088 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 969,029,409 969,029,409
หุ้นสามญั 8,033,578,407 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 803,357,841 803,357,841

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 8,033,578,407 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ช าระครบแลว้ 803,357,841 803,357,841 803,357,841 803,357,841

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 25 236,854,830 548,392,949 236,854,830 548,392,949
ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงในสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 48,306,028 79,109,071 -                -                
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 1,829,026 -                1,829,026           -                
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 2,810,366           -                2,810,366           -                

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร -73,841,453 -528,051,835 51,535,509 -311,538,119
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น -11,699,853 -9,458,701 -11,699,853 -9,458,701

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 1,007,616,785 893,349,325 1,084,687,719 1,030,753,970
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -24,260,517 1,460,081 -                -                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 983,356,268 894,809,406 1,084,687,719 1,030,753,970
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,606,152,023 1,831,639,501 1,109,358,492 1,041,249,734

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

รายได้
รายไดง้านก่อสร้าง 10 2,273,376,232 854,669,136 -              -              
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 103,035,966 -              108,642,662     -              
รายไดอ่ื้น 28 48,920,676 11,855,714 30,620,073       33,233,705

รวมรายได้ 2,425,332,874 866,524,850 139,262,735 33,233,705

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนงานก่อสร้าง 10 2,119,015,174 801,200,259 -              -              
ตน้ทุนก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช้ 38 37,686,426 49,578,949 -              -              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 119,412,265 91,560,009 60,773,266       46,960,789
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 21,892,658 -              21,892,658       -              
กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ -72,897 -2,945,037 -              -131,382,819
ขาดทุนอ่ืน 31 -              -              295,692            139,620,000
ตน้ทุนทางการเงิน 32 4,432,186 4,095,782 93,796              134,285

รวมค่าใช้จ่าย 2,302,365,812 943,489,962 83,055,412 55,332,255

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 122,967,062 -76,965,112 56,207,323 -22,098,550
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 33 6,295,999 7,887,699 -              -              
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 116,671,063 -84,852,811 56,207,323 -22,098,550
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 34 37,664,628 36,689,874 -              5,900,703
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 154,335,691 -48,162,937 56,207,323 -16,197,847
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -2,241,152 -9,458,701 (2,241,152)        -9,458,701

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -2,241,152 -9,458,701 -2,241,152 -9,458,701

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 23 (3,630,839)        -              (1,861,448)        -              
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 353,878            -              -              -              
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (3,276,961)        -              (1,861,448)        -              
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ -5,518,113 -9,458,701 -4,102,600 -9,458,701
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 148,817,578 -57,621,638 52,104,723 -25,656,548

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

หน่วย : บาท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

ส่วนของก าไร (ขาดทุน) ที่เป็นของ
ผูถื้อหุ้นของบริษทัจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 110,990,639 -75,499,801 56,207,323 -22,098,550
ผูถื้อหุ้นของบริษทัจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 37,664,628 36,689,874 -              5,900,703

148,655,267 -38,809,927 56,207,323 -16,197,847
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 5,680,424 -9,353,010 -              -              

154,335,691 -48,162,937 56,207,323 -16,197,847

ส่วนของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ
ผูถื้อหุ้นของบริษทัจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 105,576,849 -84,958,502 52,104,723 -31,557,251
ผูถื้อหุ้นของบริษทัจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 37,664,628 36,689,874 -              5,900,703

143,241,477 -48,268,628 52,104,723 -25,656,548
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 5,576,101 -9,353,010 -              -              

148,817,578 -57,621,638 52,104,723 -25,656,548

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น)
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 35.1 0.0138 (0.0094) 0.0070 (0.0028)
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 0.0047 0.0046 -              0.0007

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 35.2 0.0131 (0.0094) 0.0067 (0.0028)
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 0.0045 0.0046 -              0.0007

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท 

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ต่อ)



องค์ประกอบอืน่ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินจากการ จัดสรรแล้ว การเปลีย่นแปลง รวมส่วนของ
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน เปลีย่นแปลงในสัดส่วน ใบส าคญัแสดงสิทธิ ทุนส ารอง ในมูลค่ายุตธิรรมของ ผู้ถือหุ้น ส่วนของส่วนได้เสีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น การถือหุ้นในบริษทัย่อย ที่จะซ้ือหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร หลักทรัพย์เผือ่ขาย ของบริษทั ที่ไม่มีอ านาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 803,357,841 548,392,949 79,109,071 -                 -                -489,241,908 -                    941,617,953 10,813,091 952,431,044
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -           -           -                  -                 -                -38,809,927 -9,458,701 -48,268,628 -9,353,010 -57,621,638
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 803,357,841 548,392,949 79,109,071 -                 -                -528,051,835 -9,458,701 893,349,325 1,460,081 894,809,406

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 803,357,841 548,392,949 79,109,071 -                 -                -528,051,835 (9,458,701)                    893,349,325              1,460,081                    894,809,406      
ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงในสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 14 -           -           -8,214,775 -                 -                -                -                          (8,214,775)                (31,294,924)                (39,509,699)       
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 25.2 -           -           -                        1,829,026            -                -                -                          1,829,026                  -                         1,829,026          
โอนไปขาดทุนสะสม 25.3 -           -311,538,119 -                        -                 -                311,538,119 -                          -                       -                         -               
ทุนส ารองตามกฎหมาย 26 -           -           -                        -                 2,810,366 -2,810,366 -                          -                       -                         -               
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมลดลงจากการจ าหน่าย

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -           -           -22,588,268 -                 -                -                -                          (22,588,268)              (1,775)                          (22,590,043)       
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -           -           -                        -                 -                145,482,629 -2,241,152 143,241,477 5,576,101 148,817,578
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 803,357,841 236,854,830 48,306,028 1,829,026 2,810,366 -73,841,453 -11,699,853 1,007,616,785 -24,260,517 983,356,268

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



องค์ประกอบอืน่

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว การเปลีย่นแปลง

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ใบส าคญัแสดงสิทธิ ทุนส ารอง ในมูลค่ายุตธิรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร หลักทรัพย์เผือ่ขาย ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 803,357,841 548,392,949 -                -                -295,340,272 -                          1,056,410,518
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                  -             -                -                -16,197,847 -9,458,701 -25,656,548
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 803,357,841 548,392,949 -                -                -311,538,119 -9,458,701 1,030,753,970

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 803,357,841         548,392,949    -                -                (311,538,119)      (9,458,701)                          1,030,753,970       
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 25.2 -                  -             1,829,026           -                -                -                                 1,829,026               
โอนไปขาดทุนสะสม 25.3 -                  (311,538,119)  -                -                311,538,119       -                                 -                    
ทุนส ารองตามกฎหมาย 26 -                  -             -                2,810,366           (2,810,366)          -                                 -                    
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                  -             -                -                54,345,875         (2,241,152)                          52,104,723             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 803,357,841 236,854,830 1,829,026           2,810,366 51,535,509 -11,699,853 1,084,687,719

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
จากการด าเนินงานต่อเนื่อง
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 122,967,062       -76,965,113 56,207,323 -22,098,550
รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 54,240,217         56,773,571 7,050,834 7,872,271
ค่าตดัจ าหน่าย 1,074,151           686,645 858,266 626,977
กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ (72,897)               -2,945,037 -                -131,382,819
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (4,350,899)          -                -1,542,846 -37
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 7,046,794           -                -                -                
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (2,645,680)          -                (848,947)             -                
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -                295,692              139,620,000
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,363,848           -155,367 847,755 603,471
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 21,892,658         7,250 21,892,658 7,250
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว 2,241,152           -748,697 -                -748,697
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (103,035,966)      -                -108,642,662 -                
รายไดเ้งินปันผล (1,299,214)          -1,656,950 -1,299,214 -1,656,950
ดอกเบ้ียรับ (2,750,008)          (3,152,147)          -11,876,156 -11,314,127
ค่าใชจ่้ายโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัส าหรับพนกังาน 1,829,026           -                1,266,249 -                
ตน้ทุนทางการเงิน 4,432,186           4,095,782           93,796 134,285

103,932,430 -24,060,063 -35,697,252 -18,336,926
การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (30,022,846)        -42,694,062 749,214 66,900,976
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่เรียกเก็บ 259,965,331 -341,793,134 -                -                
งานระหวา่งก่อสร้าง 4,294,369 -4,369,150 -                -                
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 173,679,460 -243,494,174 -                -                
สินคา้คงเหลือ -92,578 -1,033,146 -                -                
ภาษีมูลค่าเพ่ิม -5,726,531 -14,320,695 (675,455)             -                
ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ 8,391,567 594,278 -                312,000
เงินมดัจ าท่ีจะไดรั้บคืน -6,948,079 -353,965 -                -                
ค่ามดัจ าบริการช่องสญัญาณดาวเทียม -                13,136,134 -                -                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -2,550,437 -                -                -                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                469,353 -                -                

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (ต่อ)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9,307,437           156,595,837 2,279,414           -9,200,065
เงินประกนัผลงาน 105,287,540       -                -                -                
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (169,117,742)      296,645,669 -                -                
ตน้ทุนท่ียงัไม่เรียกช าระ (198,609,467)      264,748,586 -                -                
ภาษีมูลค่าเพ่ิม -                -                -                -44,407
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 3,558,868           406,942 1,006,078           -900,122
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,316,717           11,250 -                -                
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                1,813,800 -                -                

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียรับ
ตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 257,666,039 62,303,460 -32,338,001 38,731,456

ผลประโยชน์พนกังานจ่าย (1,042,056)          -744,865 (773,864)             -120,865
ดอกเบ้ียรับ 2,750,008           3,152,147 2,275,356 11,225,558
ตน้ทุนทางการเงิน (4,432,186)          -7,662,405 -93,796 -134,285
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (71,452,804)        (24,510,249)        -480,697 -1,959,230
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี -                5,827,840           -                4,740,366
จากการด าเนินงานที่ยกเลกิ 65,415,123         4,746,244 -                5,900,703
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 248,904,124 43,112,172 -31,411,002 58,383,703

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
จากการด าเนินงานต่อเนื่อง
เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                -                -2,100,000 -128,000,000
เงินสดรับช าระจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                -                -                231,699,250
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (42,082,463)        -3,129,709 -                -                
เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (318,484,927)      -484,276,206 -318,484,927 -484,276,206
เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นกู้ (29,677,257)        -387,442,141 -29,677,257 -387,442,141
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 351,561,407       399,995,452 351,561,407 399,995,452
เงินสดรับจากการขายหุ้นกู้ 110,888,973       297,888,620 110,888,973 297,888,620
เงินสดจ่ายเพ่ือการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                -                -                -146,320,000
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -                -30,509,700 -                
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 225,496,600       -                225,496,600       -                
เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (6,508,380)          (8,979,597)          -2,061,300 -3,121,503
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 8,988,024           17,611 2,772,697 21,994
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (984,955)             (193,500)             (150,600)             -                
เงินสดรับเงินปันผล 1,299,214           1,656,950           1,299,214 1,656,950
จากการด าเนินงานที่ยกเลกิ (85,242,400)        4,410,828           -                -                
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 215,253,836 -180,051,692 309,035,107 -217,897,584

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
จากการด าเนินงานต่อเนื่อง
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (30,000,000)        30,000,000 -                -                
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ (33,693,749)        -28,464,666 -822,824 -694,194
เงินสดจ่ายจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (22,590,043)        -                -                -                
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (39,509,699)        -                -                -                
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน -125,793,491 1,535,334 -822,824 -694,194

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ 338,364,469       (135,404,186)      276,801,281       -160,208,075
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือตน้ปี 214,737,447 350,141,633 73,786,226 233,994,301
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี 6 553,101,916 214,737,447 350,587,507 73,786,226

รายการที่มิใช่เงนิสดและข้อมูลเพิม่เติม
เจา้หน้ีคงคา้งจากการซ้ือ อาคารและอุปกรณ์ 549,952 774,696 471,325 623,564
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

ของหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายในส่วนของผูถื้อหุ้น 11,699,853 9,458,701 11,699,853 9,458,701

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 

 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
1. การด าเนินงานและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
2. เกณฑก์ารจดัท าและน าเสนองบการเงิน 
3. การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
4. ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ 
5. การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7. เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 
8. เงินลงทุนชัว่คราว 
9. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
10. การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้าง 
11. สินคา้คงเหลือ 
12. เงินมดัจ าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 
13. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
14. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
15. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
16. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
17. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
18. ค่าใชสิ้ทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ 
19. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
20. วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
21. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
22. หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 
23. ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 
24. ประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน 
25. ทุนเรือนหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
26. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
27. การจ าแนกรายไดต้ามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์                         

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 

 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
28. รายไดอ่ื้น 
29. ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 
30. ค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัตามลกัษณะ 
31. ขาดทุนอ่ืน 
32. ตน้ทุนทางการเงิน 
33. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
34. การด าเนินงานท่ียกเลิก 
35. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
36. รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
37. การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
38. ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช ้
39. ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
40. ภาระผกูพนัตามสัญญา 
41. คดีฟ้องร้อง 
42. การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
43. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
44. การจดัประเภทรายการใหม่ 
45. การอนุมติังบการเงิน 
 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 

 

1. กำรด ำเนินงำนและข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
บริษัท ไทรทัน โฮลด้ิง จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจ ากัดซ่ึงจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2530 ต่อมาได้ท าการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2537 มีที่อยูต่ามที่ไดจ้ดทะเบียนไวที้่ เลขที่ 60 
ซอยประดิษฐม์นูธรรม 19 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230  

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั คือ การรับเหมาก่อสร้างและงานโยธา 

บริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการถือเงินลงทุน 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ท่ีรวมในการจดัท างบการเงินรวมมีดงัน้ี 

   ส่วนได้เสียใน 

   ควำมเป็นเจ้ำของ 
  ประเทศที่ 2561 2560 

ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ กิจกำรจัดตั้ง ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อยทางตรง     
บริษทั ดิจิตอล ไร้ท ์พิคเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)* จ าหน่ายเทปวีดีโอและวซีีดี ประเทศไทย 100.00 100.00 
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน)*** รับจา้งผลิตและให้บริการเช่าป้ายโฆษณา ประเทศไทย                     - 99.99 
 และส่ือดิจิตอลมีเดีย    
บริษทั อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  ให้บริการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ประเทศไทย 100.00 100.00 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) รับเหมาก่อสร้างและงานโยธา ประเทศไทย 92.63 84.21 
บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั** ธุรกิจดา้นพลงังาน พลงังานทดแทน และเหมืองแร่ ประเทศไทย 100.00 100.00 
บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั** ผลิตรายการโทรทศัน์และให้บริการเคเบ้ิลทีวี ประเทศไทย 93.32  84.21 
บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ  ากดั     ธุรกิจดา้นพลงังาน ประเทศไทย 99.99                     - 

       (เดิมช่ือ “บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั”) ผลิตรายการโทรทศัน์และให้บริการเคเบ้ิลทีวี ประเทศไทย                     - 99.99 
บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั  ธุรกิจเหมืองแร่และจดัหาวสัดุก่อสร้าง ประเทศไทย 99.99                     - 

       (เดิมช่ือ “บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั”) ผลิตรายการโทรทศัน์และให้บริการเคเบ้ิลทีวี ประเทศไทย                     - 99.99 
บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ  ากดั การผลิตและการส่งไฟฟ้า ประเทศไทย 51.00                     - 

*     จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้และอยูใ่นระหวา่งช าระบญัชี 
**     จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้ 
***  จ าหน่ายเงินลงทุนระหวา่งปี 2561 (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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   ส่วนได้เสียใน 
   ควำมเป็นเจ้ำของ 
  ประเทศที่ 2561 2560 

ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ กิจกำรจัดตั้ง ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อยทางอ้อม     
บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั  ด าเนินธุรกิจการลงทุนก่อสร้างป้ายโฆษณา ประเทศไทย                     - 99.99 
บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั** ให้บริการระบบออกอากาศรายการโทรทศัน์ ประเทศไทย                     - 99.99 
 และให้เช่าสตูดิโอ    
บริษทั ลูเซนท ์เอนเนอร์จี จ  ากดั การถือเงินลงทุน ประเทศไทย 92.63 84.21 

*  จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้และอยูใ่นระหวา่งช าระบญัชี 
**  จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้ 

รายการระหว่างบริษทัท่ีมีสาระส าคญัระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว      
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินของบริษทัย่อย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ท่ีไดต้รวจสอบแลว้ 

บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้น 
งบการเงินน้ีจึงอาจไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยูห่รือผลการด าเนินงานซ่ึงอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีบริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดด้ าเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน 

2.1 เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
(1) งบการเงินของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง “การน าเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี               
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจดัท าและส่งงบการเงินและรายการ
เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และ                   
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง “ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2559” ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 

(2) กลุ่มบริษัทจัดท าบัญชีเป็นเงินบาทและจัดท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทย                    
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
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(3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบั
ใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มี ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค า
และค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน               
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่าง                           
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่น้ี ก าหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงิน ทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการ                 
ท่ีไม่ใช่เงินสด โดยมาตรฐาน การบญัชีฉบบัน้ีก าหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป
ส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

(4) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผล
บงัคบัใช ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำ
บัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 
สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมี                     
ผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2562 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
  
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัท่ี 22 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ายล่วงหนา้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ มีการเปล่ียนแปลง 
ในหลกัการส าคญั โดยก าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได ้ดงัน้ี 

ขั้นตอนแรก: ระบุสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
ขั้นท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญา 
ขั้นท่ีสาม: ก าหนดราคาของรายการ 
ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสัญญา 
ขั้นท่ีหา้: รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี กิจการตอ้งรับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการ
ปฏิบติัตามภาระ ท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีจะน ามาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองรายไดเ้ม่ือมีผลบงัคบัใช ้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2561 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2561 
ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป  ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์และการอา้งอิงถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ยกเวน้มาตรฐานฉบบัต่อไปน้ีซ่ึงมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
ขอ้ก าหนดและแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้                 
ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเลือกวิธีการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้      
ดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน รวมทั้งอธิบายให้ชดัเจนถึงการพิจารณาเก่ียวกบั          
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดให้ใช้
วธีิปรับยอ้นหลงัส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไดอ้ธิบาย
ให้ชัดเจนเก่ียวกบัการโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปยงับญัชีอ่ืน ๆ หรือการโอนจาก
บญัชีอ่ืน ๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเฉพาะเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของ
อสังหาริมทรัพยน์ั้น มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับ
การเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
ไดเ้พิ่มขอ้ก าหนดต่าง ๆ โดยก าหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับการเปล่ียนแปลง
ดงัต่อไปน้ี 

1)  ให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัส าหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิและเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิ            
ท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน ส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระด้วย                 
เงินสด  

2)  ให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระด้วยยอดสุทธิจากภาระผูกพนั
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย  

3)  ให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการบญัชีส าหรับการปรับปรุงเง่ือนไขของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑท่ี์เปล่ียนการจดัประเภทจากการจ่ายช าระดว้ยเงินสดเป็นการจ่ายช าระดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกนัภยั ไดก้ าหนด
ทางเลือกส าหรับธุรกิจประกนัภยั โดยยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน เป็นการชัว่คราว กิจการสามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน น้ีจนถึงรอบบญัชีท่ีเร่ิม
ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2565 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา
ประกนัภยั จะมีผลบงัคบัใช ้
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี                  
ทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ประกอบด้วยมาตรฐาน
ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน   
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน   
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลักการเก่ียวกับการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐาน         
การรายงานทางการเงินเหล่าน้ีจะน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับ
เคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้
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ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.2 เกณฑ์การวัดมูลค่า 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้ตามท่ีไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

2.3 สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน
ของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดง
เป็นหลกับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

2.4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมาย
ท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัให้ใช้
งบการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
2.4.1 บญัชีกลุ่มบริษทั - เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษัทย่อย 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทั
ควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษทัมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการ
เก่ียวขอ้งกบัผูไ้ด้รับการลงทุนและมีความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทน
จากการใช้อ านาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไว ้
ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มบริษทั 
จะไม่น างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนับจากวนัท่ีกลุ่มบริษทั
สูญเสียอ านาจควบคุม 
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กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้
ส าหรับการซ้ือบริษทัย่อย ประกอบดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และ
หน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนได้เสียในส่วนของ                   
ผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดว่าจะต้องจ่ายช าระตามข้อตกลง ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ 
จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสิน 
ท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ  
ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมใน
ผูถู้กซ้ือด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ของผูถู้กซ้ือตาม
สัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อต้องวดัมูลค่าส่วนได้เสียท่ี 
ผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและ
รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในก าไรหรือขาดทุน 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงั
วนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบ
แทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ 
และใหบ้นัทึกการจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมใน 
ผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้ก
ซ้ือท่ีผู ้ซ้ือถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วนัท่ี ซ้ือของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ได้มา ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบ
แทนท่ีโอนใหมู้ลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ
ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ 
นอ้ยกวา่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคา
ต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงัก าไรหรือขาดทุน 
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กลุ่มบริษทัจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง
ระหวา่งกนัในกลุ่มบริษทั ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในท านองเดียวกนั 
เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า นโยบายการบญัชี
ของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทุนหัก             
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึน
จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั้นจะรวมตน้ทุนทางตรง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 

รายช่ือของบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

รายการและส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ี
เป็นของเจา้ของกลุ่มบริษทั ส าหรับการซ้ือส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่าง
ระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาใน
บริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ และก าไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 

การจ าหน่ายบริษัทย่อย  
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุม ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีเหลืออยูจ่ะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้
มูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้น
จะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงค์ในการวดั
มูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือ
สินทรัพยท์างการเงิน ส าหรับทุกจ านวนท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่ากลุ่มบริษทัมีการจ าหน่ายสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
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บริษัทร่วม 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใตว้ิธี
ส่วนได้เสีย กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงิน
ลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของผู ้
ไดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู่ เงินลงทุนในบริษทัร่วมของกลุ่ม
บริษทัรวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 

ถา้ส่วนได้เสียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญั  
กิจการตอ้งจดัประเภทรายการท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเขา้ก าไรหรือขาดทุน
เฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 

ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะ
รวมไว้ในก าไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลง
ภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้ จะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วน
แบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป   
เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 

กลุ่มบริษทัมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีวา่มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงวา่เงินลงทุนใน
บริษทัร่วมเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มบริษทัจะค านวณผลขาดทุน
จากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบญัชีของ 
เงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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รายการก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะตดับญัชีเท่าท่ี
กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชี
ในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า  

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัการ
ดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ี
เก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 

2.4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เม่ือทวงถามเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ี
ได้มา เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

2.4.3 ลูกหน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวน
เงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ 
ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ี
การคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้  หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้
ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 

2.4.4 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ราคาทุน
ของสินคา้ค านวณโดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือและ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้ ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลด
เก่ียวขอ้งทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที่ไดรั้บคืน กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผื่อการ
ลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจ  าเป็น 
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2.4.5 สัญญาก่อสร้าง 
รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 
รายได้ตามสัญญาก่อสร้างประกอบด้วยจ านวนเม่ือเร่ิมแรกตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญาบวก
จ านวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสัญญาอนัเกิดจากการดดัแปลงงาน การเรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะก่อให้เกิดรายได้
และสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
 

เม่ือสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเช่ือถือ รายได้ตาม
สัญญาจะถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามขั้นความส าเร็จ
ของงาน ขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างตามสัญญาประมาณโดยวิธีการส ารวจอตัราส่วน
ของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จกบังานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยพิจารณาจากการส ารวจ
ทางกายภาพ 

หากไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเช่ือถือ รายได ้                
ตามสัญญาก่อสร้างจะถูกรับรู้ได้ไม่เกินกว่าตน้ทุนค่าก่อสร้างตามสัญญาท่ีเกิดข้ึนและ                  
มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

ผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 
เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุนค่าก่อสร้างทั้งส้ินจะสูงกวา่รายไดต้ามสัญญา
ก่อสร้างทั้งส้ิน บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากงานก่อสร้างตามสัญญา
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

มลูค่างานท่ีท าเสร็จแล้วแต่ยงัไม่ได้เรียกเกบ็เงินและเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 

จ านวนรวมของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนัและก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้แลว้ของแต่ละ
สัญญาจะน าไปเปรียบเทียบกบัเงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูจ้า้งถึงวนัส้ินปี  

หากตน้ทุนของงานระหว่างก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนรวมกบัก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้แล้วของ                  
แต่ละสัญญามีจ านวนสูงกว่างวดท่ีเรียกเก็บ ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจะแสดงเป็นยอดสินทรัพย ์     
ในบญัชีมูลค่างานท่ีท าเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 
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หากจ านวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บสูงกว่าตน้ทุนของงานระหว่างก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนรวมกับ
ก าไรขาดทุนท่ีรับรู้แลว้ของแต่ละสัญญา ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจะแสดงเป็นยอดหน้ีสินในบญัชี
เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 

งานระหว่างก่อสร้าง 
ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการก่อสร้างท่ีตอ้งท าในอนาคต
รับรู้เป็นงานระหวา่งก่อสร้างหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บตน้ทุน
นั้นคืน 

2.4.6 เงินลงทุน 
เงินลงทุนช่ัวคราว 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนประเภทหลกัทรัพยหุ์้นทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใชร้าคาเสนอซ้ือของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวด 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนด แสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย 

ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้รับรู้เป็น
รายการก าไรหรือรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายรับรู้ใน
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีมีการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้                
ผลขาดทุนนั้นทนัทีในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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การวดัมลูค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินใน
รายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะ
สามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณ
มูลค่ายติุธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง บริษทัพิจารณาถึง
ลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคา
ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินน้ีใชต้ามเกณฑ์ตามท่ีกล่าว  

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนคือเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการ
ของตลาดแสดงในราคาทุนหกัการดอ้ยค่า 

2.4.7 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจาก                
การเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอย่าง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้านโดยกิจการใน 
กลุ่มบริษทั จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย ์              
ท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทท่ีดินท่ีถือไวภ้ายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย ์                 
เพื่อการลงทุนเม่ืออสังหาริมทรัพย์นั้ นเป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพย  ์                     
เพื่อการลงทุน สัญญาเช่าด าเนินงานนั้นจะถูกรับรู้เสมือนวา่เป็นสัญญาเช่าทางการเงิน 
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การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึง
ตน้ทุนในการท ารายการและตน้ทุนการกูย้ืม ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์
ของการได้มา การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็น 
ส่วนหน่ึงของตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการกูย้ืมจะถูกรวมใน
ขณะท่ีการซ้ือหรือการก่อสร้างและจะหยุดพกัทนัทีเม่ือสินทรัพยน์ั้นก่อสร้างเสร็จอยา่ง
มีนัยส าคญั หรือระหว่างท่ีการด าเนินการพฒันาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยุดชะงกัลง 
การรวมรายจ่ายในภายหลงัเข้าเป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น 
และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 

มูลค่ายุติธรรมจะต้องสะท้อนถึงกระแสเงินสดจ่ายต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเน่ืองจาก
อสังหาริมทรัพย ์กระแสเงินสดจ่ายบางรายการได้สะทอ้นอยู่ในรูปหน้ีสินแล้วรวมทั้ง
หน้ีสินสัญญาเช่าทางการเงิน ในขณะท่ีรายการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสดจ่ายรวมทั้ง
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน ยงัไม่มีการรับรู้ในงบการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไม่ไดส้ะทอ้นถึงรายจ่ายฝ่ายทุนใน
อนาคตท่ีจะจ่ายเพื่อปรับปรุงหรือท าให้อสังหาริมทรัพยน์ั้นดีข้ึน และไม่ไดส้ะทอ้นถึง
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะได้รับจากรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตนั้น เวน้แต่                    
ผูมี้ส่วนร่วมทางการตลาดจะน ามาพิจารณาในการหามูลค่าของอสังหาริมทรัพย ์

กลุ่มบริษทัจะตอ้งตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เม่ือกิจการจ าหน่ายหรือ
เลิกใช้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้นอยา่งถาวร และคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจ าหน่าย 

กรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยท่ี์มูลค่ายุติธรรมโดยผูซ้ื้อและผูข้ายไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกนัและเจรจาต่อรองในลกัษณะท่ีเป็นอิสระจากกนั มูลค่าตามบญัชีก่อน
ขายจะมีการปรับไปใช้ราคาในการท ารายการ และบนัทึกผลก าไรสุทธิจากการปรับ
มูลค่าของอสังหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมในก าไรหรือขาดทุน 
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หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ท่ีดินไม่มีการหกัค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอ่ืนๆ จะ
ค านวณตามวธีิเส้นตรง เพื่อท่ีปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์
ดงัน้ี 

อาคาร 20  ปี 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเม่ือมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตใน
รายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 

2.4.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ซ้ือสินทรัพยน์ั้น 

ราคาทุนของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึง ราคาซ้ือ อากรขาเขา้ ภาษีซ้ือท่ี
เรียกคืนไม่ได ้(หลงัหักส่วนลดการคา้ และจ านวนท่ีไดรั้บคืนจากผูข้าย) และตน้ทุน
ทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสถานท่ีและ
สภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร รวมทั้งตน้ทุนท่ีประมาณท่ีดี
ท่ีสุดส าหรับการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระผกูพนั
ของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนเม่ือกิจการไดสิ้นทรัพยน์ั้นมาหรือเป็นผลจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้น
ในช่วงเวลาหน่ึง 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 

- 17 - 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีก
สินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวดัมูลค่าได้อย่าง
น่าเช่ือถือ มูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรับ 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืนๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในก าไร
หรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละ
ชนิดตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ตามอายสุัญญาเช่า และ 20  ปี 
ป้ายโฆษณา  
- ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2556 5  ปี 
- ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  10  ปี 
- ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป ตามอายสุัญญาเช่าท่ีดิน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามอายสุัญญาเช่า 
อุปกรณ์ส าหรับการผลิตและออกอากาศ 5 - 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 - 5  ปี 
ระบบสาธารณูปโภค ตามอายสุัญญาเช่าท่ีดิน และ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 และ 10  ปี 
เคร่ืองจกัร 5 และ 15  ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5  ปี 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอาย ุ
การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลด
ใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 
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ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบ
จากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์
และจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

2.4.9 ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมคือส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่ม
กิจการในสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีระบุได้ และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษัทย่อย  
ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงบริษทัย่อยนั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยจะแสดง
เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าสะสม ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ 
ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือมีการขายกิจการ 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ี
ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนั
ซ่ึงคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ท่ีเกิดความนิยมเกิดข้ึนและระบุ                 
ส่วนงานด าเนินงานได ้

2.4.10  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมาจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน
โดยค านวณจากตน้ทุนในการไดม้า และการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
สามารถน ามาใชง้านไดต้ามประสงค ์และจะถูกตดัจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
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2.4.11 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบ
การดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า 
เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าสุทธิท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย
เทียบกบัมูลค่าจากการใช้  สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมา
ได ้เพื่อวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน
นอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมิน
ความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

2.4.12  สัญญาเช่า 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนจากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยงัคงอยู่กับ                
ผูใ้ห้เช่าบนัทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน                 
จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยใชว้ิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน หากสัญญานั้ นโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยไ์ปใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

สินทรัพย์ท่ีเช่าจะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระ
หน้ีสินท่ีจะตอ้งจ่าย ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ท่ีเช่าค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ                
การให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ละรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ดอกเบ้ียซ่ึงค านวณโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงหรือ
ตน้ทุนทางการเงินรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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2.4.13  เงินกูย้มื 
เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัท า
รายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้มืวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายผลต่างระหวา่ง
เงินท่ีได้รับ (หักดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อ
ช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตลอดช่วงเวลา 
การกูย้มืโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงินกูใ้นกรณี
ท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอ               
การรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะใช้วงเงิน
บางส่วนหรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ ส าหรับการให้บริการ
สภาพคล่องและจะตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้
เล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 

2.4.14 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจ านวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและ 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน 
ภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระในงวดปัจจุบนัค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปี ก าไรทางภาษี
แตกต่างจากก าไรท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เน่ืองจาก
ก าไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในปีอ่ืนๆ 
และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี หน้ีสินภาษีเงินได้
ในงวดปัจจุบนัค านวณโดยใช้อตัราภาษีที่บงัคบัใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบงัคบัใช้ 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของ
สินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีใช้ในการ
ค านวณก าไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับ
ผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับ                  
ผลแตกต่างชัว่คราวเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรทางภาษีจะมีจ านวนเพียง
พอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน สินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เม่ือก าไรทางภาษีท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ลดลง 
การกลบัรายการจะท าเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียง
พอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้

มูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณดว้ยอตัราภาษีท่ีบงัคบัใช้
อยูห่รือท่ีคาดวา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

2.4.15 ผลประโยชน์พนกังาน 
ผลประโยชน์พนกังานของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยผลประโยชน์หลงัออกจากงานทั้งท่ี
เป็นโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการท่ี
กลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบให้กบักิจการท่ีแยกต่างหาก กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายช าระเพิ่มเติมจากท่ีไดส้มทบไว้
แลว้หากกองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายช าระภาระผกูพนัจากการให้บริการของ
พนกังานทั้งในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการท่ีไม่ใช่
โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะก าหนดจ านวนผลประโยชน์ท่ี
พนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหน่ึงหรือหลายปัจจยั เช่น อายุของ
พนกังาน อายกุารท างาน และค่าตอบแทน 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
- โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทัได้จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยใช้แผนการก าหนดอตัราการจ่าย
สมทบโดยท่ีสินทรัพยข์องกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและ
บริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนส ารองเล้ียงชีพดังกล่าวได้รับเงินเขา้สมทบ
กองทุนจากพนกังานและกลุ่มบริษทั เงินจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพของ
กลุ่มบริษทั บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เก่ียวขอ้ง ส าหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกว่าจะมีการ
ไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบก าหนดจ่าย 

- โครงการผลประโยชน์ 
ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจ้างงานของกลุ่มบริษัท 
พนกังานท่ีท างานครบ 120 วนั มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยเน่ืองจากการเลิกจา้ง การให้
ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน หรือ              
เม่ือท างานครบอายุเกษียณ 60 ปี ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดโดยข้ึนอยู่กบัระยะเวลา
ท างาน ซ่ึงอตัราท่ีใช้ในปัจจุบนัก าหนดไว ้300 วนัของเงินเดือนเดือนสุดทา้ยและ
อาจปรับปรุงเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 

หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
ของภาระผูกพนั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
โครงการ และปรับปรุงดว้ยตน้ทุนบริการในอดีตที่ยงัไม่รับรู้ ภาระผูกพนัน้ีค านวณ
โดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้
ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด
ออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงิน
เดียวกับสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบก าหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับ
ระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระผกูพนัโครงการ 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่เกิดข้ึนจาก
การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐาน ส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิด  
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ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่การเปล่ียนแปลง
โครงการผลประโยชน์นั้ นจะมีเง่ือนไขซ่ึงผูกกับระยะเวลาท่ีพนักงานยงัคงต้อง
ให้บริการตามท่ีก าหนด (ระยะเวลาการให้สิทธิ) ซ่ึงในกรณีน้ีตน้ทุนการให้บริการใน
อดีตจะถูกตดัจ าหน่ายโดยวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระดว้ยตราสารทุนท่ีกิจการให้สิทธิแก่ผูบ้ริหารและ
พนกังาน จะถูกวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ ณ วนัท่ีให้สิทธิ มูลค่า
ยุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ วดัมูลค่าโดยวิธี Binomial Model ภายใต้ข้อ
สมมติฐานทางการเงิน เช่น ราคาหุ้น ณ วนัท่ีให้ใบส าคญัแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ       
ค่าความผนัผวนของราคาหุ้นท่ีคาดหวงั ช่วงเวลาท่ีคาดว่าจะมีผูม้าใช้ใบส าคญัแสดง
สิทธิครบ อตัราเงินปันผลท่ีคาดหวงั และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง 

มูลค่ายุติธรรมจะพิจารณา ณ วนัท่ีให้สิทธิ จะถูกบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้วยวิธีเส้นตรง
ตลอดระยะเวลาท่ีตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิ และรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ี
เก่ียวขอ้ง ภายใตข้อ้สันนิษฐานของกลุ่มบริษทัว่า ตราสารทุนดงักล่าวจะถูกใช้สิทธิ
ทั้งหมด 

ทุก ๆ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัจะประมาณจ านวนผูม้าใช้ตราสารทุน
ดงักล่าว หากขอ้มูลในภายหลงับ่งช้ีวา่จ  านวนตราสารทุนท่ีคาดวา่จะไดรั้บสิทธิแตกต่าง
จากประมาณการเดิม ณ วนัท่ีไดรั้บสิทธิ ส่วนต่างจะถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุนและ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและปรับปรุงส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

2.4.16  ประมาณการหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมาย
หรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัท าไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระ
ภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษทัต้องสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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ในกรณีท่ีมีภาระผกูพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มบริษทัก าหนดความน่าจะเป็นท่ี
กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความ
น่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทั้งประเภท แมว้า่ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการ
จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อช าระภาระผูกพนับางรายการท่ีจดัอยู่ในประเภทเดียวกนัจะมี
ระดบัต ่า   

กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่าย
ท่ีคาดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระภาระผูกพนั โดยใช้อตัราก่อนภาษีซ่ึงสะท้อนถึงการ
ประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะ
ของหน้ีสินท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของ
เงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 

2.4.17  ทุนเรือนหุน้ 
หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุน้ 

ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือหุ้นซ่ึงสุทธิ
จากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้น โดยน าไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการ
ออกตราสารทุนดงักล่าว 

 

2.4.18 การรับรู้รายได ้
รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีจะไดรั้บจากการให้บริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรม
ตามปกติของกลุ่มบริษทั รายได้จะแสดงด้วยจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและ
ส่วนลด โดยไม่รวมการให้บริการภายในกลุ่มบริษทัส าหรับงบการเงินรวม รายไดจ้าก
การใหบ้ริการรับรู้เม่ือใหบ้ริการในงวดเดียวกบัท่ีการใหบ้ริการเสร็จส้ินลง 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดโ้ดยใชเ้กณฑด์งัต่อไปน้ี 
- รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ี รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ีโฆษณา รายไดค้่าบริการและ
รายไดค้่าบริหารรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งท่ีระบุในสัญญาเช่าและบริการ 

- รายไดค้่าผลิตส่ือโฆษณารับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
นยัส าคญัของความเป็นเจา้ของส่ือโฆษณาใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 
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- รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
ของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุและค านึงถึงจ านวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชี
ส าหรับการบนัทึกคา้งรับของกลุ่มบริษทั 

- เงินปันผลรับรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิ 

- รายไดง้านก่อสร้างรับรู้โดยอา้งอิงตามขั้นความส าเร็จของระดบับริการท่ีท าเสร็จแลว้ 
ตามนโยบายการบญัชีขอ้ 2.4.5 เร่ืองสัญญาก่อสร้าง 

2.4.19 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ี
เป็นตวัเงินซ่ึงคงเหลือ ณ วนัท่ีตามงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้
อตัราอา้งอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเม่ือมีการช าระเงินและท่ีเกิด
จากการแปลงค่ารับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

2.4.20 ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน
หมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของ
ส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ คณะกรรมการบริษทัท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ 

2.4.21 ตน้ทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกู้ยืม ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสิน
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ และค่าใชจ่้ายท านองเดียวกนับนัทึกในก าไร
หรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน 
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2.4.22 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีท่ี
เป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอก
ในระหวา่งปี ในกรณีท่ีมีการเพิ่มทุนใชจ้  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัตามระยะเวลา
การรับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน และในกรณีท่ีลดทุนใช้จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ตามระยะเวลาการจดทะเบียนการลดทุน ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค านวณจาก
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีรวมสมมติฐานวา่หุ้นสามญัเทียบเท่าไดถู้กแปลง
เป็นหุน้สามญัทั้งหมด 

3. กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

กิจกรรมของกลุ่มบริษทัยอ่มมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด 
(รวมถึงความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงด้านกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบ้ีย และความเส่ียงด้านราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและ
แสวงหาวธีิการลดผลกระทบท่ีท าใหเ้สียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัให้
เหลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ 
 

การจดัการความเส่ียงด าเนินงานโดยฝ่ายการเงิน เป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการ
บริษทั ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษทัจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทางการเงินดว้ย
การร่วมมือกนัท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษทั ฝ่ายการเงินจะ
ก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
เพื่อครอบคลุมความเส่ียงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงการให้สินเช่ือ และใช้ตราสารอนุพนัธ์ทาง
การเงินและใชก้ารลงทุนโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเส่ียง 
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3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน คือความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะ
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนในตลาด 

กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีนัยส าคญั เน่ืองจากไม่มีสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเป็นสาระส าคญัและกลุ่มบริษทั
พิจารณาว่าไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินส าหรับการซ้ือสินคา้
เพื่อป้องกันความเส่ียงดังกล่าว เน่ืองจากฝ่ายบริหารเช่ือว่าความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนในตลาดในอนาคตจะไม่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั 

3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
รายได้และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด ธุรกรรมทั้งหมดท่ีใช้อนุพนัธ์ด้านอตัราดอกเบ้ีย
ต้องได้รับอนุมัติจากผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินก่อนเข้าท ารายการ กลุ่มบริษัทไม่มี
สินทรัพยท่ี์ตอ้งอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียอยา่งมีนยัส าคญั    

3.1.3 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ กลุ่ม
บริษทัมีนโยบายท่ีเหมาะสมเพื่อท าให้เช่ือมัน่ได้ว่าได้ให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติั
สินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและรายการเงินสดไดเ้ลือกท่ีจะท ารายการกบัสถาบนั
การเงินท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสูง กลุ่มบริษทัมีนโยบายจ ากดัวงเงินธุรกรรมการให้
สินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแต่ละแห่งอยา่งเหมาะสม  

 

3.1.4 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
จ านวนเงินสดท่ีมีอยา่งเพียงพอยอ่มแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของสภาพคล่องอยา่ง
รอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินอ านวย
ความสะดวกในการกูย้ืมท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของ
กลุ่มบริษทัไดต้ั้งเป้าหมายวา่จะใชค้วามยดืหยุน่ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงิน
สินเช่ือท่ีตกลงไวใ้หเ้พียงพอท่ีจะหามาไดเ้น่ืองจากลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐาน
ของกลุ่มบริษทัมีความสามารถเปล่ียนแปลงได ้ 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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3.2 การประมาณมูลค่ายติุธรรม 
เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้า
จากราคา) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่
ในขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสังเกตได ้
(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมใน
ระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูลท่ีอยู่ในระดบัต ่าสุดท่ีมีสาระส าคญั
ส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเปิดเผยดว้ยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตาม
วธีิการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม แสดงไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 
 มูลค่ำยุตธิรรม มูลค่ำยุตธิรรม ล ำดบัช้ันมูลค่ำ และข้อมูลทีใ่ช้ในกำรวดัมูลค่ำ 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 2561 2560 2561 2560 ยุตธิรรม ยุตธิรรม 
 บำท บำท บำท บำท   

1. เงินลงทุนระยะสั้นใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้  
- ตราสารทุน 

- 41,400,000 - 41,400,000 ล าดบั 1 ราคาเสนอซ้ือของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของงวดบญัชี 

2. เงินลงทุนระยะสั้นใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  
- ตราสารทุน 

26,695,015 34,163,500 26,695,015 34,163,500 ล าดบั 1 ราคาเสนอซ้ือของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของงวดบญัชี 

3. อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน 

128,000,000 138,400,000 - - ล าดบั 2 ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ
ภายนอกดว้ยวิธีราคาตลาด 

4. อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน 

- 6,000,000 - - ล าดบั 3 ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ
ภายนอกดว้ยวิธีรายได ้

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี  

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหน้ีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไม่แตกต่างอยา่งมีสาระส าคญัจากมูลค่า
ตามบญัชี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : ไม่มี) 
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4. ประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยูบ่น
พื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ี 
เช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 

ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ และข้อสมมติฐาน 
กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของ
ประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมี
ความเส่ียงอยา่งเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน
รอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทร่วม และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัร่วม และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนแสดงโดยใชว้ิธีราคาทุนใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และปรับปรุงดว้ยการดอ้ยค่าเน่ืองจากราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนซ่ึงประเมินจากมูลค่า
จากการใช ้โดยผูบ้ริหารไดท้  าการประเมินและพิจารณาจากผลประกอบการในอดีต ความผนัผวนของปัจจยั
ภายนอกอ่ืนท่ีคาดวา่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน และไดจ้ดัท าและสอบทานประมาณการทางการเงิน
และประมาณการกระแสเงินสดของผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับจากบริษทัเหล่านั้นในอนาคตเพื่อ
ประกอบการประเมิน  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวบางรายการซ่ึงมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่ท่ีจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยการประมาณการของผูบ้ริหาร ซ่ึงมีข้อสมมติฐานจากการ
คาดการณ์ผลก าไรท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต และปรับปรุงดว้ยปัจจยัความผนัผวนภายนอกอยา่งอ่ืนท่ี
คาดวา่จะกระทบต่อประมาณผลก าไรท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน รวมทั้งการพิจารณาการใชผ้ลขาดทุนทางภาษี
ในอดีต ซ่ึงผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาดว้ยหลกัความระมดัระวงัรอบคอบ 
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ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั
ท่ีใช้ในการค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีข้อสมมติฐานหลายตวั รวมถึงข้อสมมติฐาน
เก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของประมาณการ
หน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

กลุ่มบริษทัได้พิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงได้แก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในการ
ก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมกลุ่มบริษทัพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนใน
ตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
และมีอายุครบก าหนดใกล้เคียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อสมมติฐานหลักอ่ืนๆ ส าหรับประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงานได้เปิดเผยข้อมูล
เพิ่มเติมอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 23 

5. กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วน
ไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น 
การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน  
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6. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
        
เงินสดในมือ 148,821  160,105  3,183  14,000 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 321,888,657  148,059,812  229,249,547  35,269,343 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย ์ 229,777,536  62,283,953  121,334,777  38,502,883 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทฝากประจ า 1,286,902  4,233,577  -  - 
 553,101,916  214,737,447  350,587,507  73,786,226 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 - 1.10 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 : ร้อยละ 0.37 - 1.10 ต่อปี) 

7. เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีต่ิดภำระค ำ้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนัเป็นเงินฝากออมทรัพย์
ท่ีถึงก าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี จ านวน 5.88 ลา้นบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 : 6.00 ลา้นบาท) 
มีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.38 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : ร้อยละ 0.37 ต่อปี) เงินฝากสถาบนัการเงิน
ที่ติดภาระค ้าประกนัดงักล่าวใช้เป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาที่จะครบก าหนดภายใน 1 ปี 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนัเป็นเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากประจ า จ  านวน 69.43 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.38 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.10 ต่อปี 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 28.89 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.37 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.10 ต่อปี) 
เงินฝากออมทรัพยด์งักล่าวใช้เป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 20) 
และเงินฝากประจ าดงักล่าวใชเ้ป็นหลกัทรัพยเ์พื่อค ้าประกนัหนงัสือค ้าประกนัการเช่า (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ : ไม่มี) 
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8. เงินลงทุนช่ัวครำว 
เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560 
 บำท  บำท 

เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - ตราสารทุน -  41,400,000 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - ตราสารทุน 26,695,015  34,163,500 
เงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี -  89,553,521 

 26,695,015  165,117,021 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : ไม่มี) 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 รำคำทุน  ก ำไรขั้นต้น  ขำดทุนขั้นต้น  มูลค่ำยุตธิรรม 
 2560  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพย์เพือ่ค้ำ        
ตรำสำรทุน        

- หุน้สามญั 40,651,303  748,697  -  41,400,000 
 40,651,303  748,697  -  41,400,000 

 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 รำคำทุน  ก ำไรขั้นต้น  ขำดทุนขั้นต้น  มูลค่ำยุตธิรรม 
 2561  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพย์เผือ่ขำย        
ตรำสำรทุน        

- หุน้สามญั 38,394,868  -  (11,699,853)  26,695,015 
 38,394,868  -  (11,699,853)  26,695,015 

 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 รำคำทุน  ก ำไรขั้นต้น  ขำดทุนขั้นต้น  มูลค่ำยุตธิรรม 
 2560  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพย์เผือ่ขำย        
ตรำสำรทุน        

- หุน้สามญั 43,622,201  -  (9,458,701)  34,163,500 
 43,622,201  -  (9,458,701)  34,163,500 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 มีดงัน้ี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : ไม่มี) 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 รำคำทุน  ก ำไรขั้นต้น  ขำดทุนขั้นต้น  มูลค่ำยุตธิรรม 
 ตดัจ ำหน่ำย  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้   
 2560      2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพย์เผือ่ขำย        
ตรำสำรทุน        

- หุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีอา้งอิงกบัราคาหุน้* 89,553,521  -  -  89,553,521 
 89,553,521  -  -  89,553,521 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงเป็นหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีอา้งอิงกบัราคาหุ้น   
ซ่ึงอายคุรบก าหนดภายใน 1 เดือน โดยบริษทัมีสิทธิเลือกวิธีการรับช าระหุ้นกูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวเป็นหุ้นสามญัในความตอ้งการของตลาด
ท่ีอา้งอิงหรือเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ีถึงก าหนดช าระในเดือนมกราคม 2561 บริษทัเลือก           
รับช าระเป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย 
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รายการการซ้ือขายเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัซ้ือเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้จ านวน 261.75 ลา้นบาท 
และมีการขายเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้จ านวน 307.63 ลา้นบาท (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 : 339.52 ลา้นบาท และ 302.56 ลา้นบาท ตามล าดบั)  

รายการการซ้ือขายเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัซ้ือเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจ านวน 56.74 ลา้นบาท 
และมีการขายเงินลงทุนระยะสั้ นในหลกัทรัพย์เผื่อขายจ านวน 43.93 ล้านบาท (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวาคม 2560 : 144.76 ลา้นบาท และ 97.43 ลา้นบาท ตามล าดบั)  

รายการการซ้ือขายเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัซ้ือเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนด
ภายใน 1 ปี จ านวน 29.68 ลา้นบาท และมีการขายเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนด
ภายใน 1 ปีจ  านวน 110.89 ลา้นบาท ( ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 387.44 ลา้นบาท และ 297.89  
ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 114,731,576  134,155,562  55,000  1,002,691 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (38,000)  (1,305,157)  (38,000)  (38,000) 

 114,693,576  132,850,405  17,000  964,691 
        รายไดค้า้งรับ - บริษทัอ่ืน  2,503,055  3,638,955  2,503,055  2,503,055 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,503,055)  (2,763,055)  (2,503,055)  (2,503,055) 
 -  875,900  -  -  
        
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 4,689,648  2,162,776  677,384  - 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  (516,399)  -  -  

 4,689,648  1,646,377  677,384  - 
        
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(ดูหมายเหตุขอ้ 36.2) -  -  1,162,094  1,795,188 

        
เงินทดรองจ่าย - บริษทัอ่ืน  1,534,582  2,163,846  153,846  153,846 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (153,846)  (2,153,846)  (153,846)  (153,846) 

 1,380,736  10,000  -  - 
แ        
เงินทดรองจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(ดูหมายเหตขุอ้ 36.2) -  -  -  6,983 

แ        
ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(ดูหมายเหตขุอ้ 36.2) -  -  13,079,726  3,468,456 

        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน  6,106,362  8,870,001  458,924  308,224 
เงินประกนัผลงาน 48,990,976  24,154,926  -  - 
 175,861,298  168,407,609  15,395,128  6,543,542 
แ        กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปี        
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม (72,897)  (2,945,037)  -  (131,382,819) 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี  

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - บริษัทอืน่        
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 106,924,987  79,285,102  -  - 
เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหน้ี        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 7,768,582  50,989,906  17,000  8,130 
3 - 6 เดือน -  1,043,250  -  - 
6 - 12 เดือน -  549,980  -  - 
เกินกวา่ 12 เดือน 38,007  2,287,324  38,000  994,561 

 114,731,576  134,155,562  55,000  1,002,691 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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10. กำรเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำคัญเกีย่วกบัสัญญำก่อสร้ำง 
ขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้างของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 งบกำรเงนิรวม 
 2561  2560 
 บำท  บำท 
รายไดง้านก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี 2,273,376,232  854,669,136 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย    

ในระหวา่งปี (2,119,015,174)  (801,200,259) 
ก าไรท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 154,361,058  53,468,877 

    
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีท่ีเรียกช าระแลว้ (2,139,743,390)  (794,078,214) 
เงินจ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ณ ตน้งวด (243,494,174)  - 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคตซ่ึงรับรู้เป็น 

สินทรัพย ์ณ ตน้งวด 
 

(14,132,367) 
  

- 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวดท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ  

ณ ตน้งวด 
 

264,748,586 
  

- 
เงินจ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ณ ส้ินปี 69,814,714  243,494,174 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคตซ่ึงรับรู้ 

เป็นสินทรัพย ์ณ ส้ินปี 
 

9,930,576 
  

14,132,367 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดท่ียงัไม่เรียกช าระ  

ณ ส้ินปี 
 

(66,139,119) 
  

(264,748,586) 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี (2,119,015,174)  (801,200,259) 

    
เงินท่ีบริษทัเรียกเก็บแลว้ในระหวา่งปี 2,364,223,821  809,521,671 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ ตน้ปี (342,014,914)  (221,780) 
รายไดรั้บล่วงหนา้งานก่อสร้าง ณ ตน้ปี 297,564,344  918,675 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ ส้ินปี 82,049,583  342,014,914 
รายไดรั้บล่วงหนา้งานก่อสร้าง ณ ส้ินปี (128,446,602)  (297,564,344) 
รายไดง้านก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี 2,273,376,232  854,669,136 
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11. สินค้ำคงเหลอื 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 
 บำท  บำท 
อะไหล่ 6,295,363  5,896,447 
วสัดุส้ินเปลือง 3,798,758  4,192,078 
สินคา้ระหวา่งทาง 86,982  - 
หกั ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (325,308)  (325,308) 
 9,855,795  9,763,217 

12. เงินมัดจ ำเงินลงทุนในบริษัทอืน่ 
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2559 บริษทั ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มไดท้  าสัญญาเพื่อ
ซ้ือขายหุ้นของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าจ านวน 6 บริษทั กบัผูข้าย จ านวน 683 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขบงัคบั
ก่อนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยผูข้ายตอ้งส่งมอบหุ้นของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าดงักล่าวให้กบับริษทัย่อย
ทางออ้มดงักล่าว ภายในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 โดยบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดว้างเงินมดัจ า จ  านวน 
120 ลา้นบาท ในระหวา่งเดือนเมษายน 2559 ผูข้ายไดน้ าหุ้นจ านวนหน่ึงของบริษทัอ่ืน จ านวน 2 บริษทั 
มาจ าน าเพื่อเป็นหลกัประกนักบับริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวและผูข้ายไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อขยาย
ระยะเวลาส่งมอบหุ้นของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าดงักล่าวออกไปเป็นระยะเวลา 120 วนัตามท่ีผูข้ายร้องขอ 
ดงันั้น ผูข้ายตอ้งส่งมอบหุน้ของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าดงักล่าว ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560) 
โดยผูข้ายได้น าหุ้นจ านวนหน่ึงของบริษทัอ่ืน จ านวน 2 บริษทั มาจ าน าเป็นหลกัประกนัส่วนเพิ่มกบั
บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว 

ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560 ผูข้ายไม่สามารถส่งมอบหุน้ของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าดงักล่าวตามเง่ือนไข
บงัคบัก่อนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาและบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวขา้งตน้ได ้บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว
สามารถเรียกคืนเงินมดัจ าจากผูข้ายได ้ถา้ผูข้ายไม่สามารถคืนเงินมดัจ าได ้ผูข้ายตอ้งปฏิบติัตามสัญญา
ท่ีระบุไว ้
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ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดแ้จง้ความร้องทุกข์ต่อกองบงัคบัการปราบปรามการ

กระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (“ปอศ.”) ในขอ้หาความผิดฐานฉ้อโกงกบัผูข้าย 3 

ราย โดยเม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561 พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกตวัผูข้ายดังกล่าวเพื่อมา

รับทราบข้อกล่าวหาและท าประวติัอาชญากรรม โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาสั่งฟ้องคดีอาญาของ

พนกังานอยัการ นอกจากในการด าเนินคดีทางอาญาแลว้ บริษทัยอ่ยทางออ้มอยูใ่นกระบวนการรวบรวม

หลกัฐานเพื่อเรียกร้องขอคืนเงินในส่วนแพ่งต่อไป เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 พนักงานสอบสวนส่ง

ความเห็นสั่งฟ้องและส านวนการสอบสวนให้พนกังานอยัการพิจารณาเพื่อสั่งฟ้อง อย่างไรก็ตาม ใน

ระหว่างปี บริษทัย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้ว่าจ้างบริษทัผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่าของ

บริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้า 4 บริษทั ท่ีผูข้ายน ามาจ าน าตามสัญญาซ้ือขายหุ้นและบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวแลว้ 

ซ่ึงเป็นการประเมินมูลค่าแบบมีขอ้จ ากัดในการเขา้ถึงขอ้มูลโดยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด ซ่ึงมูลค่า

ประเมินของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้า 3 บริษทัดงักล่าว มีมูลค่าอยูร่ะหวา่งบริษทัละ 3.56 ลา้นบาท ถึง 22.33 

ลา้นบาท และอีก 1 บริษทัไม่สามารถประเมินได ้ต่อมา เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2561 ผูบ้ริหารของบริษทั

ได้ประชุมหารือกับทีมทนายความโดยแจ้งให้ทีมทนายความด าเนินการบงัคบัจ าน าหุ้นโดยวิธีขาย

ทอดตลาดในเดือนพฤศจิกายน และธนัวาคม 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2562 บริษทัยอ่ยทางออ้ม

ดงักล่าวไดด้ าเนินการยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เพื่อเรียกร้องให้กลุ่มผูข้ายคืนเงินจ านวน 120 ลา้นบาท 

พร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงศาลไดมี้ค าสั่งรับฟ้องแลว้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินมดัจ าดงักล่าว

เต็มจ านวน เน่ืองจากบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย

ส าหรับการเรียกคืนเงินมดัจ าและการบงัคบัจ าน าหุน้ดงักล่าวและมีความไม่แน่นอนท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าว

จะไดรั้บเงินมดัจ าคืนจากผูข้าย  
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

     งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   สัดส่วนกำรถือหุ้น ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) วิธีส่วนได้เสีย  วิธีรำคำทุน 
   2561 2560 2561 2560 2561  2560  2561  2560 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ จดทะเบียนใน ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท บำท  บำท  บำท  บำท 
              
บริษทั บอกซ์ ออฟฟิศ น าเขา้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์             
   เอนเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั เพื่อจ าหน่ายและสร้างภาพยนตร์             
 เพื่อการคา้หาก าไร ประเทศไทย 40.00 40.00 100.00 100.00 -  -  19,500,489  19,500,489 
หัก  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       -  -  (19,500,489)  (19,500,489) 
       -  -  -  - 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

     งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
   สัดส่วนกำรถือหุ้น ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) วธีิรำคำทุน 
   2561 2560 2561 2560  2561  2560 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ จดทะเบียนใน ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท บำท  บำท 
บริษัทย่อยโดยตรง          
บริษทั ดิจิตอล ไร้ท ์พิคเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)* จ าหน่ายเทปวีดีโอและวีซีดี ประเทศไทย 100.00 100.00 576.00 576.00 494,130,000  494,130,000 
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) *** รับจา้งผลิตและให้บริการเช่าป้ายโฆษณาและส่ือดิจิตอลมีเดีย ประเทศไทย - 99.99   - 180.00 -  275,283,204 
บริษทั อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  ให้บริการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ประเทศไทย 100.00 100.00 127.50 127.50 127,499,996  127,499,996 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) รับเหมาก่อสร้างและงานโยธา ประเทศไทย 92.63 84.21 190.00 190.00 335,651,060  295,088,283 
บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั** ธุรกิจดา้นพลงังาน พลงังานทดแทน และเหมืองแร่ ประเทศไทย 100.00 100.00 2.50 2.50 -  2,500,000 
บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากดั** ผลิตรายการโทรทศัน์และให้บริการเคเบ้ิลทีวี ประเทศไทย 93.32 93.32 228.32 228.32 -  213,070,000 
บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั ธุรกิจดา้นพลงังาน ประเทศไทย 99.99 - 32.00 - 31,999,700  - 

          (เดิมช่ือ “บริษทั ไทยไชโย ทีวี จ ากดั”) ผลิตรายการโทรทศัน์และให้บริการเคเบ้ิลทีวี ประเทศไทย - 99.99 - 32.00 -  31,999,700 
บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั ธุรกิจเหมืองแร่และจดัหาวสัดุก่อร้าง ประเทศไทย 99.99 - 42.00 - 41,999,700  - 
       (เดิมช่ือ “บริษทั ป๊อป ทีวี จ ากดั”) ผลิตรายการโทรทศัน์และให้บริการเคเบ้ิลทีวี ประเทศไทย - 99.99 - 42.00 -  41,999,700 
บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั การผลิตและการส่งไฟฟ้า ประเทศไทย 51.00 - 1.00 - 509,700  - 
รวม       1,031,790,156  1,481,570,883 
หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า       (561,429,400)  (933,272,608) 
       470,360,756  548,298,275 
บริษัทย่อยโดยอ้อม          
บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั  ด าเนินธุรกิจการลงทุนก่อสร้างป้ายโฆษณา ประเทศไทย - 99.99 - 113.00 -  113,000,000 
บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั** ให้บริการระบบออกอากาศรายการโทรทศัน์และให้เช่าสตูดิโอ ประเทศไทย - 99.99 - 5.00 -  4,999,700 
บริษทั ลูเซนท ์เอนเนอร์จี จ ากดั การถือเงินลงทุน ประเทศไทย 92.63 84.21 1.00 1.00 999,970  999,970 
* จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้และอยู่ในระหว่างช าระบญัชี 
** จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้ 
*** จ าหน่ายเงินลงทุนระหว่างปี 2561 (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 
 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั และบริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั 

เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัแผนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างธุรกิจ 
ของกลุ่มบริษทั โดยบริษทัเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั ป๊อป ทีวี จ  ากดั และ บริษทั ไทยไชโย ทีวี จ  ากดั 
จากบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) และหุ้นสามญัของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั จาก บริษทั อาร์ไจล ์
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ดว้ยราคาตามบญัชี ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างธุรกิจ
ภายในกลุ่ม ส่งผลให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นสามญัของ บริษทั  ป๊อป ทีวี จ  ากดั บริษทั ไทยไชโย ทีว ี
จ  ากดั และบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั จ  านวนร้อยละ 99.99 ร้อยละ 99.99 และร้อยละ 93.32 ตามล าดบั โดย
บริษทัไดท้  ารายการดงักล่าวแลว้เสร็จในระหวา่งปี 2560 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ บริษทั ป๊อป ทีวี จ  ากดั คร้ังท่ี 1/2560 มีมติ
พิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษทั ป๊อป ทีวี จ  ากดั จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุน 
จดทะเบียนใหม่ 42,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 410,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 41,000,000 บาท บริษทัไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวครบถว้นในระหวา่งปี 2560 

เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ บริษทั ไทยไชโย ทีวี จ  ากดั คร้ังที่ 1/2560 
มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทั ไทยไชโย ทีวี จ  ากดั จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 32,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 310,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 100 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 31,000,000 บาท บริษทัไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ในระหวา่งปี 2560 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั คร้ังท่ี 2/2560 มีมติพิเศษ
ใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั จากทุนจดทะเบียนเดิม 154,000,000 บาทและเรียกช าระมูลค่า 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 228,320,000 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 743,200 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 74,320,000 บาท บริษทัไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวครบถว้นแลว้ในระหวา่งปี 2560 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 

- 43 - 

บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั และบริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 คณะกรรมการของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) อนุมติัแผนเลิก
บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากัด บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี รีซอร์สเซส จ ากดั และบริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากัด                     
ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนของบริษทัเหล่าน้ี ต่อมา เม่ือวนัท่ี  
2 เมษายน 2561 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ของบริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี รีซอร์สเซส จ ากดั 
และบริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั ผูถื้อหุ้นไดมี้มติพิเศษอนุมติัการเลิกบริษทั โดยบริษทัเหล่าน้ี ไดจ้ดทะเบียน
การเลิกกิจการและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อย
แลว้ เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2561  

ดงันั้น บริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั จ  านวนเงิน 213,070,000 บาท 
ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนแลว้จ านวน 213,070,000 บาท และบริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี รีซอร์ส
เซส จ ากดั 2,500,000 บาท เป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายหรือเพื่อจ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของ ซ่ึงแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน จ านวน 2,500,000 บาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และกลุ่มบริษทัจดัประเภทของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั บริษทั ธอร์ 
เอนเนอร์จี  รีซอร์สเซส จ ากดั และบริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั เป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายหรือเพื่อ
จ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของ ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน จ านวน 
4,862,365 บาท และ 3,268,967 บาท ตามล าดบั ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั คร้ังท่ี 9/2561 มีมติให้บริษทัเพิ่ม
สัดส่วนการลงทุนในบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยเขา้ซ้ือหุ้นจ านวน 80,000,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.21 ของทุนช าระแลว้ รวมเป็น
เงินทั้งส้ินจ านวนเงิน 20,000,000 บาท โดยมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ บริษทั 
สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ีบริษทัซ้ือหุน้มีจ านวน 13,390,618 บาท กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึน
ในส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยจ านวน 6,609,382 บาท  
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เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั คร้ังท่ี 13/2561 มีมติใหบ้ริษทัเพิ่มสัดส่วน
การลงทุนในบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยเขา้ซ้ือหุ้นจ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ในราคาหุน้ละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.21 ของทุนช าระแลว้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน
จ านวนเงิน 20,000,000 บาท โดยมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ บริษทั สเตรกา 
จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่บริษทัซ้ือหุ้นมีจ  านวน 18,394,607 บาท กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลต่างที่เกิดข้ึน
ในส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยจ านวน 1,605,393 บาท  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นสามญัจ านวน 1,759,999,986 หุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 92.63 ของทุนช าระแลว้ กลุ่มบริษทัมีผลต่างท่ีเกิดข้ึนในส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงใน
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยจ านวน 8,214,775 บาท ซ่ึงแสดงภายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุน้” ในงบการเงินรวม 

บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ  ากดั 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั คร้ังท่ี 13/2561 มีมติให้จดัตั้งบริษทัยอ่ย
ใหม่ จ  านวน 1 แห่ง ช่ือบริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ  ากดั ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง
บริษทั โดยบริษทัถือหุ้นสามญัจ านวน 5,097 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.00 
ของทุนจดทะเบียน และบริษทั เมอร์คิวร่ี โกลบอล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนในบริติส เวอร์จ้ิน 
ไอส์แลนด์ ถือหุ้นสามญัจ านวน 4,900 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของ
ทุนจดทะเบียน โดยบริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ  ากดัมีวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจประเภทการ
บริหารจดัการและก าจดัขยะ การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดหรือพลงังานบริสุทธ์ิ โดยบริษทัดงักล่าวได้
ด าเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561 

บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั และบริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั 

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั ป๊อป ทีวี จ  ากดั มีมติพิเศษให้
เปล่ียนแปลงช่ือจากบริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั เป็น บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั และแกไ้ขเปล่ียนแปลง
วตัถุประสงคข์องบริษทัจากธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพเ์ป็นธุรกิจเหมืองแร่และจดัหาวสัดุก่อสร้าง โดยบริษทั
ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงขอ้มูลบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 
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เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษัท ไทยไชโย ทีวี จ  ากัด                    
มีมติพิเศษใหเ้ปล่ียนแปลงช่ือจากบริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั เป็น บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ  ากดั และแกไ้ข
เปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทัจากธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพเ์ป็นธุรกิจดา้นพลงังาน โดยบริษทัดงักล่าว
ไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงขอ้มูลบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 

บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั และบริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 11/2561 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั
ขายหุ้นสามญัในบริษทั สแพลช มีเดีย (มหาชน) จ านวน 179,997,900 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ                    
1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนช าระแลว้ เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดรั้บช าระ
ค่าหุ้นสามญัเป็นจ านวนเงิน 225,152,658 บาท ซ่ึงเป็นวนัท่ีการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ บริษทัได้กลบั
รายการค่าเผือ่ดอ้ยค่าเงินลงทุนจ านวน 158,773,208 บาท ท่ีเคยตั้งไว ้โดยรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยจ านวน 108,642,662 บาท ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และบริษทัได้
กลบัรายการส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยจ านวน 22,588,268 บาท 
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น จึงท าให้บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) ส้ินสภาพ
การเป็นบริษทัย่อย และส่งผลท าให้บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั และบริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั                
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั สแพลช มีเดีย (มหาชน) ส้ินสภาพการเป็นบริษทัย่อยทางออ้มตั้งแต่วนั
ดงักล่าว 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยทีม่ีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุมทีม่ีสำระส ำคัญ 

รายละเอียดด้านล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยแต่ละรายท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมโดยสรุป 

 บริษัท สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) 
 และบริษัทย่อย 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561  2560 
 บำท  บำท 
ส่วนที่หมุนเวยีน    
สินทรัพย ์ 571,516,067  876,190,405 
หน้ีสิน (741,541,526)  (1,054,137,669) 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนสุทธิ (170,025,459)  (177,947,264) 
    
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน    
สินทรัพย ์ 435,165,911  345,301,676 
หน้ีสิน (48,727,896)  (31,196,255) 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนสุทธิ 386,438,015  314,105,421 
สินทรัพย์สุทธิ 216,412,556  136,158,157 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่รวมโดยสรุป 

 บริษัท สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) 
 และบริษัทย่อย 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561  2560 
 บำท  บำท 
รายได ้ 2,317,029,112  860,128,302 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 86,989,361  (49,686,093) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (5,882,226)  (7,751,227) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม 81,107,135  (57,437,320) 
    
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม    

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 6,137,398  (9,388,657) 
 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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งบกระแสเงินสดรวมโดยสรุป 

 บริษัท สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) 
 และบริษัทย่อย 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561  2560 

 บำท  บำท 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน    
กิจกรรมด าเนินงาน 270,933,136  98,415,338 
รับดอกเบ้ีย 480,375  386,207 
จ่ายดอกเบ้ีย (4,350,718)  (11,469,307) 
ผลประโยชน์พนกังานจ่าย (268,192)  (624,000) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (70,523,658)  (22,306,694) 
เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 196,270,943  64,401,544 
    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน  (42,555,981)  (18,022,953) 
    
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน (62,870,925)    50,229,528 
    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 90,844,037  96,608,119 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 104,883,631  8,275,512 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 195,727,668  104,883,631 

ขอ้มูลขา้งตน้แสดงดว้ยจ านวนก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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15. เงินลงทุนระยะยำวอืน่ 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

       งบกำรเงนิรวมและ 
       งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   สัดส่วนกำรถือหุ้น ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) วธิีรำคำทุน 
   2561 2560 2561 2560 2561  2560 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ จดทะเบียนใน ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท บำท  บำท 
          
บริษทั ย ูเอม็ จี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ ประเทศไทย 15.00 15.00 100.00 100.00 15,000,000  15,000,000 
หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า       (15,000,000)  (15,000,000) 
       -  - 

 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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16. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  ขำยเงนิลงทุน  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่      ในบริษทัย่อย  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม      (ดูหมำยเหตุ  31 ธันวำคม 
 2561      ข้อ 14)  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน          
ท่ีดิน  128,700,000  -  -  (4,000,000)  124,700,000 
อาคาร 6,000,000  -  -  (6,000,000)  - 

รวม 134,700,000  -  -  (10,000,000)  124,700,000 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อาคาร (1,000,274)  (300,000)  -  1,300,274  - 

รวม (1,000,274)  (300,000)  -  1,300,274  - 
อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 133,699,726        124,700,000 

 
 งบกำรเงนิรวม 
   ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลอื 
   ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
   1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
   2560      2560 
   บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน          
ท่ีดิน    128,700,000  -  -  128,700,000 
อาคาร   6,000,000  -  -  6,000,000 

รวม   134,700,000  -  -  134,700,000 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อาคาร   (700,274)  (300,000)  -  (1,000,274) 

รวม   (700,274)  (300,000)  -  (1,000,274) 
อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน   133,999,726      133,699,726 

          
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม          

2561       บำท  300,000 

2560       บำท  300,000 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไดน้ าที่ดินพร้อมส่ิงลูกสร้างบางส่วนไปจดจ านอง
เป็นหลกัประกนัเพื่อเป็นวงเงินในการด าเนินโครงการก่อสร้างของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุ   
ขอ้ 20) 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอา้งอิงจากวธีิ และล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

- ท่ีดิน ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระภายนอกดว้ยวธีิราคาตลาด 
     มูลค่าเท่ากบั 128,000,000 บาท (ระดบั 2) 
     (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 138,400,000 บาท) 
- อาคาร ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระภายนอกดว้ยวธีิรายได ้
     มูลค่าเท่ากบั 6,000,000 บาท (ระดบั 3) 
  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : ไม่มี) 

17. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อื่นๆ  ขำยเงินลงทุน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี        ในบริษัทย่อย  ณ วันท่ี 
 1 มกรำคม        (ดูหมำยเหตุ  31 ธันวำคม 
 2561        ข้อ 14)  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน            
ท่ีดิน 32,400,331  -  -  -  (12,000,000)  20,400,331 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 88,193,117  43,700  -  -  -  88,236,817 
ป้ายโฆษณา 192,189,428  451,500  (13,350,755)  9,030,000  (188,320,173)  - 
อุปกรณ์ส าหรับการผลิตและออกอากาศ 93,644,112  -  (93,029,445)  -  -  614,667 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 25,371,294  2,847,460  (13,947,021)  -  (1,316,176)  12,955,557 
ระบบสาธารณูปโภค 27,246,438  -  -  -  -  27,246,438 
ยานพาหนะ 42,767,528         25,093,022   (24,868,057)  -  -  42,992,493 
เคร่ืองจกัร 540,413,244  993,101  (18,552,775)  735,222  -  523,588,792 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 40,413,416  2,332,776  (15,471,873)  644,561  -  27,918,880 

รวม 1,082,638,908  31,761,559  (179,219,926)  10,409,783  (201,636,347)  743,953,975 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม            

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (36,195,052)  (4,735,500)  -  -  -  (40,930,552) 
ป้ายโฆษณา (107,346,426)  (7,555,500)  10,781,166  -  104,120,760  - 
อุปกรณ์ส าหรับการผลิตและออกอากาศ (80,015,311)  -  79,794,051  -  -  (221,260) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (21,652,427)  (1,450,007)  13,928,995  -  909,419  (8,264,020) 
ระบบสาธารณูปโภค (12,196,916)  (1,504,128)  -  -  -  (13,701,044) 
ยานพาหนะ (31,360,443)  (5,786,322)  17,580,617  -  -  (19,566,148) 
เคร่ืองจกัร (279,491,093)  (38,146,919)  12,300,449  -  -  (305,337,563) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (20,982,760)  (2,715,246)  14,677,597  -  -  (9,020,409) 

รวม (589,240,428)  (61,893,622)  149,062,875  -  105,030,179  (397,040,996) 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำงและป้ำยโฆษณำระหว่ำงติดตั้ง           

งานระหวา่งก่อสร้าง 1,324,192  528,090  -  (1,379,783)  -  472,499 
ป้ายโฆษณาระหวา่งติดตั้ง -  9,030,000  -  (9,030,000)  -  - 

รวม 1,324,192  9,558,090  -  (10,409,783)  -  472,499 
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (73,737,516)  -  17,124,304  -  54,090,608  (2,522,604) 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 420,985,156          344,862,874 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงหลือ   เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อื่นๆ  ยอดคงเหลือ  
 ณ วันท่ี        ณ วันท่ี 
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2560        2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 32,400,331  -  -  -  32,400,331 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 87,649,472  185,748  -  357,897  88,193,117 
ป้ายโฆษณา 186,714,711  420,697  (5,529,846)  10,583,866  192,189,428 
ส่ืออิเล็คทรอนิค 10,344,567  264,240  (17,404,057)  6,795,250  - 
อุปกรณ์ส าหรับการผลิตและออกอากาศ 94,114,501  -  (470,389)  -  93,644,112 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 23,979,954  1,532,790  (141,450)  -  25,371,294 
ระบบสาธารณูปโภค 27,246,438  -  -  -  27,246,438 
ยานพาหนะ 42,674,428  93,100  -  -  42,767,528 
เคร่ืองจกัร 539,706,064  2,783,239  -    (2,076,059)  540,413,244 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 38,488,883  9,872,649  -  (7,948,116)  40,413,416 

รวม 1,083,319,349  15,152,463  (23,545,742)  7,712,838  1,082,638,908 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (31,399,656)  (4,795,396)  -  -  (36,195,052) 
ป้ายโฆษณา (105,452,711)  (7,069,345)  5,175,630  -  (107,346,426) 
ส่ืออิเล็คทรอนิค (1,975,725)  (387,327)  2,363,052  -  - 
อุปกรณ์ส าหรับการผลิตและออกอากาศ (77,345,862)  (3,139,821)  470,372  -  (80,015,311) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (20,381,318)  (1,373,427)  102,318  -  (21,652,427) 
ระบบสาธารณูปโภค (10,692,789)  (1,504,127)  -  -  (12,196,916) 
ยานพาหนะ (27,379,223)  (3,981,220)  -  -  (31,360,443) 
เคร่ืองจกัร (236,541,724)  (42,949,369)  -  -  (279,491,093) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (18,538,725)  (2,444,035)  -  -  (20,982,760) 

รวม (529,707,733)  (67,644,067)  8,111,372  -  (589,240,428) 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำงและป้ำยโฆษณำระหว่ำงติดตั้ง       

งานระหวา่งก่อสร้าง 281,754  3,135,787  -    (2,093,349)  1,324,192 
ป้ายโฆษณาระหวา่งติดตั้ง -  8,026,000  -    (8,026,000)   - 

รวม 281,754  11,161,787  -    (10,119,349)  1,324,192 
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (81,905,665)  -  8,168,149  -    (73,737,516) 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 471,987,705        420,985,156 
          
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม          

2561       บำท  61,893,622 
2560       บำท  67,644,067 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2561      2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน        
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 70,265,085  43,700  -  70,308,785 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3,707,170  2,034,175  (58,695)  5,682,650 
ระบบสาธารณูปโภค 26,161,457  -  -  26,161,457 
ยานพาหนะ 9,108,798  -  (5,577,413)  3,531,385 

รวม 109,242,510  2,077,875  (5,636,108)  105,684,277 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (29,671,079)  (4,051,510)  -  (33,722,589) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (2,324,098)  (710,751)  43,321  (2,991,528) 
ระบบสาธารณูปโภค (11,111,940)  (1,504,127)  -   (12,616,067) 
ยานพาหนะ (5,710,606)  (784,447)  4,362,937  (2,132,116) 

รวม (48,817,723)  (7,050,835)  4,406,258  (51,462,300) 
     ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 60,424,787      54,221,977 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2560      2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน        
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 70,079,337  185,748  -  70,265,085 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3,433,142  318,248  (44,220)  3,707,170 
ระบบสาธารณูปโภค 26,161,457  -  -  26,161,457 
ยานพาหนะ 9,108,798  -  -  9,108,798 

รวม 108,782,734  503,996  (44,220)  109,242,510 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (25,624,872)  (4,046,207)  -  (29,671,079) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (1,622,143)  (724,218)  22,263  (2,324,098) 
ระบบสาธารณูปโภค (9,607,813)  (1,504,127)  -  (11,111,940) 
ยานพาหนะ (4,112,887)  (1,597,719)  -  (5,710,606) 

รวม (40,967,715)  (7,872,271)  22,263  (48,817,723) 
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 67,815,019      60,424,787 
        
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม        

2561     บำท  7,050,835 
2560     บำท  7,872,271 
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ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษทักลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ส าหรับการผลิตและ
ออกอากาศ จ านวน 13.08 ลา้นบาท ป้ายโฆษณา จ านวน 2.09 ลา้นบาท และเคร่ืองจกัร จ านวน 1.79 ลา้นบาท 
เน่ืองจากการตดัจ าหน่ายและการเส่ือมราคาของสินทรัพย ์และกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
ป้ายโฆษณา จ านวน 54.09 ล้านบาท และอุปกรณ์ส าหรับการผลิตและออกอากาศ จ านวน 0.16 ล้านบาท 
เน่ืองจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และการจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนจากการเลิกกิจการ
ของบริษทัยอ่ย (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2560 : กลุ่มบริษทักลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
ส่ืออิเล็คทรอนิค จ านวน 8.16 ลา้นบาท เน่ืองจากการขายสินทรัพย)์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ไปจดจ านองเป็นหลกัประกนั
วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 20) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า ซ่ึงรวมแสดงในรายการ
ขา้งตน้ประกอบดว้ยเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและยานพาหนะมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน        
ราคาทุน 164,519,176  148,637,415  3,485,124  5,453,124 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (79,676,279)  (62,927,087)  (2,098,301)  (2,534,597) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 84,842,897  85,710,328  1,386,823  2,918,527 

ราคาสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ด
ค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้แต่ยงัใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวนเงิน 104.65 ลา้นบาท 
และ 5.62 ลา้นบาท ตามล าดบั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 99.53 ลา้นบาท และ 4.92 ลา้นบาท ตามล าดบั) 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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18. ค่ำใช้สิทธิส ำหรับกำรหำผลประโยชน์ 
รายการเคล่ือนไหวของค่าใชสิ้ทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ขำยเงินลงทุน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่      ในบริษัทย่อย  ณ วันที ่
 1 มกรำคม      (ดูหมำยเหตุ  31 ธันวำคม 
 2561      ข้อ 14)  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน           
     ค่าใชสิ้ทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ 7,305,186  -  (3,317,807)  (3,987,379)  - 

รวม 7,305,186  -  (3,317,807)  (3,987,379)  - 
          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม           
     ค่าใชสิ้ทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ (4,267,569)  (321,844)  2,008,727  2,580,686  - 

รวม (4,267,569)  (321,844)  2,008,727  2,580,686  - 
หกั  ค่าเผือ่การลดมลูค่า (1,375,620)  -  1,058,678  316,942  - 
ค่ำใช้สิทธิส ำหรับกำรหำผลประโยชน์ 1,661,997        - 

 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 

- 55 - 
 

 

 งบเกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2560      2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน         
ค่าใชสิ้ทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ 8,347,486  -  (1,042,300)  7,305,186 

รวม 8,347,486  -  (1,042,300)  7,305,186 
        
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม         

ค่าใชสิ้ทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ (3,827,700)  (599,934)  160,065  (4,267,569) 
รวม (3,827,700)  (599,934)  160,065  (4,267,569) 

หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่า (2,251,667)  -  876,047  (1,375,620) 
ค่ำใช้สิทธิส ำหรับกำรหำผลประโยชน์ 2,268,119      1,661,997 
        
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม        

2561     บำท  321,844 

2560     บำท  599,934 

ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษทักลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสิทธิการใชป้้ายโฆษณา จ านวน 
1.06 ลา้นบาท และ 0.32 ลา้นบาท เน่ืองจากการหมดอายุของสิทธิการใชป้้ายโฆษณา และการขายเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ย ตามล าดบั (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : กลุ่มบริษทักลบัรายการขาดทุนของ
สิทธิการใชป้้ายโฆษณา จ านวน 0.87 ลา้นบาท เน่ืองจากการหมดอายขุองสิทธิการใชป้้ายโฆษณา) 

19. สินทรัพย์และหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายละเอียด มีดงัน้ี  

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ -  9,683,077  -  - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ (30,638,620)  (25,110,271)  -  - 
 (30,638,620)  (15,427,194)  -  - 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี  

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่  รับรู้ใน  รับรู้ใน  ขำยเงนิลงทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม  ก ำไรหรือ  ก ำไรขำดทุน  ในบริษทัย่อย  31 ธันวำคม 
 2561  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอืน่  (ดูหมำยเหตุ  2561 
       ข้อ 14)   
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี          
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 761,131  -  -  (761,131)  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 213,428  (207,196)  -  (6,232)  - 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,852,395  (3,034,273)  -  (10,818,122)  - 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสิทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ 275,124  (211,735)  -  (63,389)  - 

 15,102,078  (3,453,204)  -  (11,648,874)  - 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี          
ผลต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและทางภาษี (5,419,001)  2,574,442  -  2,844,559  - 

 (5,419,001)  2,574,442  -  2,844,559  - 

รวมสินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 9,683,077  (878,762)  -  (8,804,315)  - 

          
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี          
ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยั 65,062  -  -  -  65,062 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 785,186  (359,347)  -  -  425,839 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 306,873  249,580  353,878  -  910,331 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 6,341,570  (5,472,316)  -  -  869,254 
ค่าใชจ่้ายโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิ          
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัส าหรับพนกังาน -  112,555  -  -  112,555 

 7,498,691  (5,469,528)  353,878  -  2,383,041 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี          
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าทางการเงิน (19,145,388)  (2,870,151)  -  -  (22,015,539) 
การยืดอายกุารใชง้านของสินทรัพยถ์าวร (13,463,574)  2,457,452  -  -  (11,006,122) 
 (32,608,962)  (412,699)  -  -  (33,021,661) 
รวมหนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (25,110,271)  (5,882,227)  353,878  -  (30,638,620) 
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 งบกำรเงนิรวม  
 ณ วนัที ่  รับรู้ใน  รับรู้ใน  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม  ก ำไรหรือ  ก ำไรขำดทุน  31 ธันวำคม 
 2560  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอืน่  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,132,456  (371,325)  -  761,131 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 1,144,422  (930,994)  -  213,428 
ผลต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและทางภาษี 992,574  (992,574)  -  - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15,486,025  (1,633,630)  -  13,852,395 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิทธิส าหรับการหาผลประโยชน ์ 450,333  (175,209)  -  275,124 
 19,205,810  (4,103,732)  -  15,102,078 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี        
ผลต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและทางภาษี (2,592,762)  (2,826,239)  -  (5,419,001) 
 (2,592,762)  (2,826,239)  -  (5,419,001) 
รวมสินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี - สุทธิ 16,613,048  (6,929,971)  -  9,683,077 

        
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี        
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 2,811,880  (2,811,880)  -  - 
ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั 65,062  -  -  65,062 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 785,186  -  -  785,186 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 583,440  (276,567)  -  306,873 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 11,575,377  (5,233,807)  -  6,341,570 
 15,820,945  (8,322,254)  -  7,498,691 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี        
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าทางการเงิน (22,799,632)  3,654,244  -  (19,145,388) 
การยดือายกุารใชง้านของสินทรัพยถ์าวร (10,380,358)  (3,083,216)  -  (13,463,574) 
 (33,179,990)  571,028  -  (32,608,962) 
รวมหนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี - สุทธิ (17,359,045)  (7,751,226)  -  (25,110,271) 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้ไม่เกินจ านวนท่ีเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีก าไรทางภาษี 
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้นและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้พิจารณาแล้วว่าจะไม่มี
การกลบัรายการการด้อยค่าในอนาคตอนัใกล้ กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้
จ  านวน 91.98 ลา้นบาท และจ านวน 138.86 ลา้นบาท ตามล าดบั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 81.98 ลา้น
บาท และ 192.81 ลา้นบาท ตามล าดบั) ท่ีเกิดจากรายการขาดทุนจากการตั้งส ารองการดอ้ยค่าเงินมดัจ า
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน จ านวน 120.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 120.00 ลา้นบาท) (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : ไม่มี) ขาดทุนจากการตั้งส ารองการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จ านวน 561.43 ลา้นบาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 933.27 ลา้นบาท) (งบการเงินรวม : ไม่มี) และขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้
จ  านวน 339.89 ลา้นบาท และจ านวน 132.85 ลา้นบาท ตามล าดบั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 289.92 ลา้นบาท 
และ 30.78 ลา้นบาท ตามล าดบั) ท่ีสามารถยกไปเพื่อหักกลบกบัก าไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการ
ขาดทุนจะหมดอายใุนระหวา่ง 2562 ถึง 2565 

20. วงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินและเงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
20.1 วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึงจ านวน 2.00 ล้านบาท มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 1.25 ต่อปี และส่วนท่ี
มากกว่า 2.00 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 13 ต่อปี โดยเงินเบิกเกินบญัชีดงักล่าว 
ค ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 2.00 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 

20.2 วงเงินสินเช่ืออ่ืนจากสถาบนัการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีวงเงินกูย้ืมและวงเงินหนงัสือค ้าประกนั
กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 977.35 ลา้นบาท และจ านวน 800.05 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เพื่อใชส้ าหรับการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยวงเงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยโอน
สิทธิการรับเงินค่าจา้งก่อสร้างของบริษทัย่อยดงักล่าว เงินฝากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อย
ดงักล่าว ท่ีดินของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) และค ้าประกนัโดยบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีวงเงินส าหรับตัว๋สัญญาใช้เงินจาก
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเท่ากนั จ านวน 30.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั 
MLR - 1.25% ต่อปี วงเงินดงักล่าว ค ้าประกนัโดยจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 17) 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 

- 59 - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีวงเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
จ านวน 89.50 ลา้นบาท และ 85.00 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อใชส้ าหรับการด าเนินงานของบริษทั
ยอ่ยดงักล่าว วงเงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยโอนสิทธิการรับเงินค่าจา้งก่อสร้างของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว จ านองท่ีดินของบริษทัยอ่ยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 17) และค ้าประกนัโดยบริษทั 

20.3 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีตัว๋สัญญาใชเ้งินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
จ านวน 30.00 ลา้นบาท โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MLR - 1.25% ต่อปี 
เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 17) 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : ไม่มี)  

21. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 197,606,463  226,685,522  -  - 
เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ - บริษทัอ่ืน 549,952  714,629  471,325  454,750 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 8,601,346  9,586,280  862,237  - 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(ดูหมายเหตขุอ้ 36.2) -  -  -  168,814 

เงินทดรองรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(ดูหมายเหตขุอ้ 36.2) -  -  501,654  - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ -  1,963,750  -  - 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย -  1,819,871  -  - 
เงินปันผลคา้งจ่าย -  937,625  -  - 
คา่หุน้คา้งจ่าย 10,000,000  -  10,000,000  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  -  12,329  -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืนๆ 31,653,272  11,986,932  6,409,843  4,981,564 
 248,411,033  253,706,938  18,245,059  5,605,128 
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22. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 26,627,020  36,393,808  1,040,260  1,958,526 
หกั ดอกเบ้ียในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (2,171,940)  (1,676,708)  (77,245)  (172,687) 
 24,455,080  34,717,100  963,015  1,785,839 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (10,324,635)  (29,113,351)  (370,191)  (733,711) 
 14,130,445  5,603,749  592,824  1,052,128 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายส าหรับสัญญาเช่าการเงินขา้งตน้ มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ภายใน 1 ปี 11,529,010  30,610,513  426,840  828,480 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 15,098,010  5,783,295  613,420  1,130,046 
 26,627,020  36,393,808  1,040,260  1,958,526 

23. ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 7,596,089  3,710,598  3,044,434  1,109,095 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีรวมอยูใ่นก าไรจากการด าเนินงาน 2,363,848  261,355  847,755  603,471 
การวดัมูลค่าใหม่ 3,630,839  -  1,861,448  - 
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การเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,710,598  5,328,806  1,109,095  626,489 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,660,213  1,187,941  669,608  583,735 
ตน้ทุนบริการในอดีต (541,260)  -  -  - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 105,492  106,677  38,744  19,736 
ปรับปรุงรายการระหวา่งปี 139,403  (1,033,263)  139,403  - 
จ่ายช าระในระหวา่งปี (1,042,056)  (1,879,563)  (773,864)  (120,865) 
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 14) (1,067,140)  -  -  - 

รับรู้ในงบก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม        
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน        
ท่ีก าหนดไว ้ 3,630,839  -  1,861,448  - 

ยอดยกไป ณ วนัที ่31 ธันวำคม 7,596,089  3,710,598  3,044,434  1,109,095 

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไวท่ี้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม เกิดข้ึนจากเร่ืองต่อไปน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
สมมติฐานทางการเงิน 707,476  -  451,256  - 
สมมติฐานทางภูมิประชากรศาสตร์ 2,773,491  -  643,585  - 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 149,872  -  766,607  - 
รวม 3,630,839  -  1,861,448  - 

สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชมี้ดงัน้ี  

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 
อตัราคิดลด ร้อยละ 2.59 - 3.15 ร้อยละ 2.79 - 3.15  ร้อยละ 2.88  ร้อยละ 3.15 
อตัราการข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 4.37 - 5.00 ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00 
เกษียณอาย ุ 60 ปี 55 ปี 60 ปี 55 ปี 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เป็นดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ผลกระทบต่อประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับ ผลกระทบต่อประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับ 
 ผลประโยชน์พนักงำน ผลประโยชน์พนักงำน 
 2561 2560 2561 2560 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 ลดลง 8.29 - 9.24 ลดลง 5.68 - 13.12 ลดลง 9.24 ลดลง 13.12 
อตัราคิดลดลดลงร้อยละ 1.00 เพ่ิมข้ึน 9.55 - 10.75 เพ่ิมข้ึน 6.00 - 15.75 เพ่ิมข้ึน 10.75 เพ่ิมข้ึน 15.75 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 เพ่ิมข้ึน 9.22 - 11.09 เพ่ิมข้ึน 7.86 - 15.14 เพ่ิมข้ึน11.09 เพ่ิมข้ึน15.14 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนลดลงร้อยละ 1.00 ลดลง 8.18 - 9.69 ลดลง 7.48 - 12.90 ลดลง 9.69 ลดลง 12.90 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี 
ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์
กนั ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้มีต่อการ
เปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกบัการค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวค้  านวณดว้ยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) 

24. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรร้ือถอน 
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ยอดคงเหลอืต้นปี ณ วนัที ่1 มกรำคม 9,724,090  9,655,744  1,255,065  1,255,065 
ประมาณการร้ือถอนเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  684,937  -  - 
จ่ายช าระในระหวา่งปี -  (616,591)  -  - 
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
  (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

 
(8,469,025) 

 
- 

 
- 

 
- 

ยองคงเหลอืส้ินปี ณ วนัที ่31 ธันวำคม 1,255,065  9,724,090  1,255,065  1,255,065 
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25. ทุนเรือนหุ้นและใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมัญ 
ทุนเรือหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 ทุนเรือนหุ้น  ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 
 ทุนจดทะเบียน  จ ำนวนหุ้น  มูลค่ำหุ้น  ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 
 บำท  หุ้น  บำท  บำท 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 813,416,825  8,033,578,407  803,357,841  548,392,949 
ลดทุนจดทะเบียนระหวา่งปี (10,058,984)  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 803,357,841  8,033,578,407  803,357,841  548,392,949 

        
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 803,357,841  8,033,578,407  803,357,841  548,392,949 
เพ่ิมทุนจดทะเบียนระหวา่งปี 165,671,568  -  -  - 
โอนส่วนเกินมลูค่าหุน้ชดเชยผลขาดทุนสะสม -  -  -  (311,538,119) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 969,029,409  8,033,578,407  803,357,841  236,854,830 

25.1 ทุนเรือนหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ไดอ้นุมติัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท จ านวน 10,058,984 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 813,416,825 บาท เป็น 
803,357,841 บาท โดยตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่าย จ านวน 100,589,842 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 0.10 บาท ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนและแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ไดอ้นุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท จ านวน 165,671,568 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 803,357,841 บาท เป็น               
969,029,409 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2561 บริษทัได้
จดทะเบียนการเพิ่มทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ 
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25.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 มีมติ ดงัน้ี 
 อนุมติัใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 3 (“ใบส าคญั

แสดงสิทธิ รุ่นท่ี 3” หรือ “TRITN-W3”) จ านวนไม่เกิน 1,606,715,681 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญั
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 3 (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) และก าหนดราคาการใช้
สิทธิเท่ากบั 0.25 บาทต่อหุน้ (ยกเวน้กรณีการปรับราคาใชสิ้ทธิ) อายุใบส าคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 
3 ปี นับจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยก าหนดวนัใช้สิทธิคร้ังแรก         
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2564 

 อนุมติัให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ชนิดระบุช่ือ 
ผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้(เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็น
บุคคลสาบสูญตามค าสั่งศาล บุคคลท่ีศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร) ให้แก่กรรมการ ผู ้บริหาร  
และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย (Employee Stock Ownership Plan : ESOP) (โครงการ 
TRITN-WA) จ านวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 0.62 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2561 เพื่อจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษทัและบริษทัย่อย โดยไม่คิดมูลค่า อตัราการใช้สิทธิท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้น TRITN ได ้1 หุ้น โดยการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ตามโครงการ TRITN-WA น้ีก าหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากบั 0.34 บาทต่อหุ้น อายุใบส าคญั
แสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดวนั
ใช้สิทธิคร้ังแรกวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2564 มูลค่ายุติธรรม
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั วดัมูลค่าโดยวิธี Binomial Model โดยผูป้ระเมิน
อิสระภายนอก โดยมูลค่ายุติธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัมีมูลค่าหุ้นละ 
0.1013 บาทต่อหุน้ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

โครงกำร 

 
อำยุสัญญำ 

(ปี) 

 

วันที่ให้สิทธิ 

 

วันท่ีหมดอำยุ 

 
จ ำนวนสิทธิ 
ที่ออก (หน่วย)  

 อัตรำกำรใช้สิทธิ    
ต่อ 1 หน่วย  

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
รำคำใช้สิทธิ  
(บำทต่อหุ้น) 

             
TRITN-WA  3  30 พ.ค. 2561   29 พ.ค. 2564  42,857,100  1  0.34 
TRITN-W3  3  30 พ.ค. 2561   29 พ.ค. 2564  1,606,608,920  1  0.25 
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มูลค่ายุติธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิ วดัมูลค่าโดยวิธี Binomial Model ภายใตข้อ้สมมติฐาน
ทางการเงิน ดงัน้ี 

TRITN-WA  

ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิ  0.29 

ราคาใชสิ้ทธิ  0.34 

ค่าความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีคาดหวงั  57.08% 

ช่วงเวลาท่ีคาดวา่จะมีผูม้าใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิครบ  3 ปี 
อตัราเงินปันผลท่ีคาดหวงั  0.00% 

อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง  1.86% 

การเปล่ียนแปลงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
แสดงไดด้งัน้ี 

หน่วย : หน่วย 
 ณ วนัที่ 1 มกรำคม รำยกำรระหว่ำงงวด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
 2561  สิทธ ิ  ริบสิทธ ิ  2561 
TRITN-WA -  42,857,100  (11,904,750)  30,952,350 
TRITN-W3 -  1,606,608,920  -  1,606,608,920 

25.3 โอนส่วนเกินมูลค่าหุน้ชดเชยผลขาดทุนสะสม 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ าปี 2561 ไดอ้นุมติัให้โอน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จ านวนไม่เกิน 548,392,949 บาท เพื่อน าไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 311,538,119 บาท ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 
โดย ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2561 คงเหลือส่วนเกินมูลค่าหุน้ จ  านวน 236,854,830 บาท 

26. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุน
ส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไป
จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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27. กำรจ ำแนกรำยได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทัศน์และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช”.) 
ขอ้มูลการแจกแจงรายไดด้งักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนตามแนวทางของประกาศ กสทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทศัน์ หรือ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อใชป้ระโยชน์ในการค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2555 

 

งบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 : ไม่มี) 

    ตำมหลกักำรของ กสทช. 
    รำยได้หลงัได้รับ   
    ใบอนุญำตและ  รวมรำยได้ 
    ยังไม่ช ำระ  ตำมหลกักำร 

ใบอนุญำต มีผลตั้งแต่วันที่ ประเภทของรำยได้  ค่ำธรรมเนียม  ของ กสทช. 
    บำท  บำท 
ใหบ้ริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ท่ีไม่ใช่คล่ืนความถ่ี 2 กนัยายน 2556 - 1 กนัยายน 2573 1) รายไดจ้ากการใหบ้ริการใชโ้ครงข่าย   47,650,000  47,650,000 
การใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 24 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2561 1) รายไดจ้ากการสนบัสนุนรายการ   7,506,346  7,506,346 

- ช่องรายการ Thaichaiyo Channel  2) ส่วนแบ่งค่าบริการส่งขอ้ความส้ัน  7,996  7,996 
  3) รายไดห้รือทรัพยสิ์นท่ีเป็นค่าตอบแทนอ่ืนใดในการใหบ้ริการ  800,000  800,000 
รำยได้ที่เกีย่วข้องและน ำมำค ำนวณค่ำธรรมเนียม    55,964,342  55,964,342 
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28. รำยได้อืน่ 
รายไดอ่ื้น ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รายไดด้อกเบ้ียรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 36.1) 2,750,008  3,152,147  11,876,156  11,314,127 
รายไดค้่าบริหารจดัการ        
(ดูหมายเหตุขอ้ 36.1) -  -  7,120,000  9,072,000 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและบริการ        
(ดูหมายเหตุขอ้ 36.1) -  -  7,452,000  6,840,000 

ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น 4,350,899  -  1,542,846  37 
รายไดเ้งินปันผลรับ 1,299,214  1,656,950  1,299,214  1,656,950 
รายไดจ้ากการขายวสัดุส้ินเปลือง 12,505,360  -  -  - 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัร 26,264,095  -  -  - 
รายไดอ่ื้น 1,751,100  7,046,617  1,329,857  4,350,591 
 48,920,676  11,855,714  30,620,073  33,233,705 

29. ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินเดือน ค่าแรงและโบนสั 74,633,783  74,928,652  23,461,494  23,236,341 
ผลประโยชน์พนกังาน (ดูหมายเหตุขอ้ 23) 2,363,848  261,355  847,755  603,471 
โครงการสมทบเงิน 2,027,402  1,494,628  418,736  393,322 
สวสัดิการอ่ืนๆ 10,388,284  10,516,372  5,020,071  1,899,472 
 89,413,317  87,201,007  29,748,056  26,132,606 
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โครงการสมทบเงิน 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของ
พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 15 
ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงั
และจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

30. ค่ำใช้จ่ำยทีส่ ำคัญตำมลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ถูกจดัประเภทตามลกัษณะดงัต่อไปน้ี ซ่ึงแสดงรวมไวใ้น
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 89,413,317  87,201,007  29,748,056  26,132,606 
ค่าเส่ือมราคา  54,240,217  56,773,571  7,050,835  7,872,271 
ค่าตดัจ าหน่าย  1,074,151  686,645  858,266  626,977 
ค่าเช่า 5,682,168  5,878,387  3,919,889  3,912,000 
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 27,854,995  7,293,609  355,909  111,493 
กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ (72,897)  (2,945,037)  -  (131,382,819) 
ตน้ทุนบริการ - กิจการอ่ืน 1,468,013,108  633,593,243  -  - 
ค่าจา้งบริการ 503,953,482  84,076,605  -  - 
ค่าน ้ ามนัและเช้ือเพลิงเคร่ืองจกัร 17,634,345  18,031,449  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 80,978,532  31,586,363  12,028,882  5,630,675 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 21,892,658  -  21,892,658  - 
ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน        
ในบริษทัยอ่ย -  -  295,692  139,620,000 
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31. ขำดทุนอืน่ 
ขาดทุนอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  295,692  139,620,000 
 -  -  295,692  139,620,000 

32. ต้นทุนทำงกำรเงิน 
ตน้ทุนทางการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ดอกเบ้ียจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,770,194  518,742  -  - 
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 2,661,992  3,577,040  93,796  134,285 

 4,432,186  4,095,782  93,796  134,285 
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33. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
รายการกระทบยอดค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561  2560  2561  2560 
 ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัส าหรับก าไรทางภาษีส าหรับปี  (413,772)  (136,473)  -  - 
รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว  (5,882,227)  (7,751,226)  -  - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (6,295,999)  (7,887,699)  -  - 
         
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีทางบญัชีส าหรับ         
   การด าเนินงานต่อเน่ือง  122,976,062  (76,965,112)  56,207,323  (22,098,550) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีทางบญัชีส าหรับการด าเนินงานท่ียกเลิก  37,664,628  36,689,874  -  5,900,703 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีทางบญัชี  160,640,690  (40,275,238)  56,207,323  (16,197,847) 

         
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 33,223,891 20 (8,055,048) 20 11,241,465 20 (3,239,569) 

ผลกระทบค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี   279,924  619,593  4,576  116,027 
โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (14,579)  -  -  (26,276,564) 
ค่าเผื่อดอ้ยค่าของอุปกรณ์  359,347  -  -  - 
ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุน  -  -  -  27,924,001 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไมไ่ดบ้นัทึกเป็น               
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (33,075,465)  15,465,123  (11,246,041)  1,476,105 
ส่วนท่ีใชป้ระโยชนท์างภาษีในปีปัจจุบนั         
   -การใชผ้ลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่เคยรับรู้ผลขาดทุน         
        สะสมยกมา  -  (141,969)  -  - 
   - ผลต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและทางภาษี  (2,457,451)  -  -  - 
   - ผลประโยชนพ์นกังานท่ีจ่ายในปี  (249,580)  -  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน  8,342,467  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั         
ส าหรับพนกังาน  (112,555)  -  -  - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 4 6,295,999 - 7,887,699 - - - - 
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34. กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 
ในปี 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเคยเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
ไดอ้นุมติัให้ยุติการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมและยกเลิกใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการ
โครงข่ายท่ีไม่ใช่คล่ืนความถ่ีโทรทศัน์ดาวเทียมประเภทระดบัชาติ ส่งผลให้กลุ่มบริษทัและบริษทัยกเลิก
ส่วนงานด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจส่ือรายการโทรทศัน์และธุรกิจบริการจดัการช่องสัญญาณ  

เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดข้ายหุ้นสามญัทั้งหมดในบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเคย
เป็นบริษทัย่อยของบริษทัให้กบับริษทัแห่งหน่ึง มีผลท าให้บริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมบริษทัย่อย
ดงักล่าว รวมถึง บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั และบริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั ซ่ึงเคยเป็นบริษทัย่อย
ทางออ้มของบริษทั ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14  ส่งผลให้กลุ่มบริษทัและบริษทั
ยกเลิกส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจให้บริการเช่าพื้นท่ีโฆษณา โดยบริษทัไม่ไดน้ าฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวมารวมในงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัได้
สูญเสียอ านาจการควบคุม 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดแ้สดงผลการด าเนินงานของส่วนงานด าเนินงานท่ียกเลิกและบริษทัดงักล่าวส าหรับปีอยู่
ภายใตห้วัขอ้ “ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับปี” ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รวมและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ 

รายละเอียดของผลการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รายไดจ้ากการให้บริการ 85,123,092  138,543,270  -  - 
รายไดอ่ื้น 18,611,975  9,740,299  -  - 
ตน้ทุนการให้บริการ (41,771,500)  (86,796,859)  -  - 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (4,805,806)  (8,447,459)  -  - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (13,044,758)  (25,530,134)  -  - 
โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  4,711,421  -  - 
โอนกลบัรายการค่าธรรมเนียมกองทุนวจิยัและพฒันากิจการ        
     กระจาย เสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม -  11,399,307  -  5,900,703 

ขาดทุนอ่ืน (130,827)   -  -  - 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 43,982,176  43,619,845  -  5,900,703 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (6,317,548)  (6,929,971)  -  - 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิกส ำหรับปี 37,664,628  36,689,874  -  5,900,703 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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35. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
35.1 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของเจา้ของ
สามญัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งปี มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง        
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) 110,990,639  (75,499,801)  56,207,323  (22,098,550) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.0138  (0.0094)  0.0070  (0.0028) 

 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ        
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) 37,664,628  36,689,874  -  5,900,703 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.0047  0.0046  -  0.0007  

35.2 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยปรับจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลกลุ่มภายนอก
ในระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติวา่หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด
ได้แปลงเป็นหุ้นสามญัทั้งหมด กลุ่มบริษัทมีหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดคือใบส าคัญแสดงสิทธิ              
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (ดูหมายเหตุขอ้ 25) กลุ่มบริษทัค านวณจ านวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณา
จากมูลค่ายุติธรรมซ่ึงข้ึนอยู่กบัมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินของราคาตามสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมาพร้อมกบัสิทธิเลือก
ซ้ือหุ้น (ก าหนดจากราคาถวัเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษทัในระหว่างปี) การค านวณน้ีท าข้ึนเพื่อ
ก าหนดจ านวนหุน้สามญัท่ีตอ้งบวกเพิ่มกบัหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในการค านวณ (ขาดทุน) 
ก าไรต่อหุน้ปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุงก าไร (ขาดทุน) แต่อยา่งใด มีดงัต่อไปน้ี 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง        
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        
     จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท)  110,990,639  (75,499,801)  56,207,323  (22,098,550) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        
     ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุ้น) 8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        
     ท่ีใชใ้นการค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น        
     ปรับลด (หุ้น) 8,447,401,917  8,033,578,407  8,447,401,917  8,033,578,407 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.0131  (0.0094)  0.0067  (0.0028) 

 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

                    กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ        
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        
    จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท)  37,664,628  36,689,874  -  5,900,703 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        
    ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุ้น) 8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        
    ท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้น        
    ปรับลด (หุ้น) 8,447,401,917  8,033,578,407  8,447,401,917  8,033,578,407 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.0045  0.0046  -  0.0007 

 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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36. รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม 
โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง
บริษทั ท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น บริษทัย่อยและกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั 
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทั
ค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยท่ีส าคญัเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 13 และ 14 ตามล าดบั 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
ช่ือบุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน ควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ดิจิตอล ไร้ท ์พิคเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)* บริษทัยอ่ย 

บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) *** บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561 
บริษทั อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 
บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั** บริษทัยอ่ย  
บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากดั** บริษทัยอ่ยของบริษทั อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั จนถึงวนัท่ี  

18 ตุลาคม 2560 ก่อนจะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)  
บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั  บริษทัยอ่ยของ บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั* บริษทัยอ่ยของ บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ลูเซนท ์เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทัยอ่ยของ บริษทั  สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั  
    (เดิมช่ือ “บริษทั ไทยไชโย ทีวี จ ากดั”) 

บริษทัยอ่ยของบริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) จนถึงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560  
     ก่อนจะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั  
    (เดิมช่ือ “บริษทั ป๊อป ทีวี จ ากดั”) 

บริษทัยอ่ยของบริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) จนถึงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560  
     ก่อนจะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั บอกซ์ ออฟฟิศ เอนเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั บริษทัร่วม 

*  จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้และอยูใ่นระหวา่งช าระบญัชี 
** จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้ 
*** จ าหน่ายเงินลงทุนระหวา่งปี 2561 (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดค้่าบริหารงาน  ตามราคาท่ีก าหนดในสัญญา 

(ค่าบริหารจดัการ ค่าเช่าพื้นท่ีและบริการ)  
ดอกเบ้ีย ตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 

36.1 รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
รายไดด้อกเบ้ีย        
(ดูหมายเหตุขอ้ 28)        
บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั -  -  -  671,451 

   บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั        
       (เดิมช่ือ “บริษทั ป๊อป ทีวี จ  ากดั”) -  -  10,470  49,413 
   บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ  ากดั        
       (เดิมช่ือ “บริษทั ไทยไชโย ทีวี จ  ากดั”) -  -  -  54,904 

บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั  -  -  -  325,627 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  9,600,800  7,608,709 

 -  -  9,611,270  8,710,104 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ         
(ดูหมายเหตุขอ้ 28)        
บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน)  -  -  1,550,000  6,072,000 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)  -  -  5,570,000  3,000,000 

 -  -  7,120,000  9,072,000 
รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการ        

(ดูหมายเหตุขอ้ 28)        
บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน)  -  -  5,328,000  6,840,000 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  2,124,000  - 

 -  -  7,452,000  6,840,000 
รายไดอ่ื้น        

บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) -  -  620,683  1,982,857 
บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั  -  -  -  100,400 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  629,083  - 

 -  -  1,249,766  2,083,257 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั        

 ค่าตอบแทนกรรมการ 9,595,000  13,158,644  9,155,000  3,865,000 
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,160,600  11,381,708  11,537,060  9,669,500 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 641,480  484,879  641,480  439,859 

 42,379,080  25,025,231  21,333,540  13,974,359 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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36.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 9)        
   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) -  -  -  1,527,688 
   บริษทั  สเตรกา จ  ากดั (มหาชน) -  -  1,162,094  267,500 

 -  -  1,162,094  1,795,188 

เงินทดรองจ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 9)        
   บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั -  -  -  3,649 
   บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั -  -  -  1,667 
   บริษทั อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์ จ  ากดั -  -  -  1,667 

 -  -  -  6,983 

ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9)        
   บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั        
       (เดิมช่ือ “บริษทั ป๊อป ทีวี จ  ากดั”) -  -  10,470  - 
   บริษทั สเตรกา จ  ากดั (มหาชน) -  -  13,069,256  3,468,456 

 -  -  13,079,726  3,468,456 

เจา้หน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 21)        
   บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั -  -  -  168,814 

 -  -  -  168,814 

เงินทดรองรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 21)        
บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ  ากดั -  -  501,654  - 

 -  -  501,654  - 

36.3 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั        
          (เดิมช่ือ “บริษทั ป๊อป ทีวี จ  ากดั”) -  -  2,100,000  - 

บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  184,000,000  184,000,000 
 -  -  186,100,000  184,000,000 

 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไม่มีหลกัประกนั
ในสกุลเงินบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 - 5.26 ต่อปี ตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : ร้อยละ 5.18 - 5.26 ต่อปี) 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
(งบการเงินรวม : ไม่มี) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลอื  กำรเปลีย่นแปลง  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2561      2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั        
    (เดิมช่ือ “บริษทั ป๊อป ทีวี จ ากดั”) -  2,100,000  -  2,100,000 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 184,000,000  -  -  184,000,000 
 184,000,000      186,100,000 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลอื  กำรเปลีย่นแปลง  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    31 ธันวำคม 
 2560      2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากดั 71,301,000  -  (71,301,000)  - 
บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั        
    (เดิมช่ือ “บริษทั ป๊อป ทีวี จ ากดั”) 5,400,000  -  (5,400,000)  - 
บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั        
    (เดิมช่ือ “บริษทั ไทยไชโย ทีวี จ ากดั”) 6,000,000  -  (6,000,000)  - 
บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั 68,998,250  -  (68,998,250)  - 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 136,000,000  128,000,000  (80,000,000)  184,000,000 
 287,699,250  128,000,000  (231,699,250)  184,000,000 
หกั    ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ        
       บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากดั (71,301,000)  71,301,000  -  - 

บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั        
    (เดิมช่ือ “บริษทั ป๊อป ทีวี จ ากดั”) (5,400,000)  5,400,000  -  - 
บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั        
    (เดิมช่ือ “บริษทั ไทยไชโย ทีวี จ ากดั”) (6,000,000)  6,000,000  -  - 
 (82,701,000)  82,701,000  -  - 
 204,998,250      184,000,000 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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36.4 สัญญาท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญายืมใชค้งรูปท่ีดินของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง 
โดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึงน าท่ีดินของบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงไปจดจ านองเป็นหลักประกนัวงเงิน
สินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในการด าเนินโครงการก่อสร้าง โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 
6 ปี นบัจากวนัท่ี 26 เมษายน 2560 จนถึงวนัท่ี 26 เมษายน 2566 

37. กำรเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นทีเ่กดิจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที ่  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    ไม่ใช่เงนิสด  31 ธันวำคม 
 2561    สัญญำใหม่  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 30,000,000  (30,000,000)  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 34,717,100  (33,693,812)  23,431,792  24,455,080 

 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที ่  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    ไม่ใช่เงนิสด  31 ธันวำคม 
 2560    สัญญำใหม่  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 30,000,000  (30,000,000)  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 63,181,766  (28,464,666)  -  34,717,100 
  

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที ่  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    ไม่ใช่เงนิสด  31 ธันวำคม 
 2561    สัญญำใหม่  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,785,839  (822,824)  -  963,015 
 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที ่  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    ไม่ใช่เงนิสด  31 ธันวำคม 
 2560    สัญญำใหม่  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 2,480,033  (694,194)  -  1,785,839 
 

38. ต้นทุนงำนก่อสร้ำงทีไ่ม่ได้น ำมำใช้ 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช้ คือตน้ทุนงานก่อสร้างคงท่ีของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีไม่ไดปั้นส่วนเขา้
งานระหว่างท า ได้แก่ ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัร และค่าใช้จ่ายพนักงาน ซ่ึงเกิดจากบริษทัย่อยดงักล่าว
ใหบ้ริการงานก่อสร้างจริงต ่ากวา่ก าลงัการใหบ้ริการงานก่อสร้างปกติในระหวา่งปี 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 
จ านวน 37.69 ลา้นบาท และ 49.58 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงบนัทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

39. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจให้บริการเช่าพื้นท่ี

โฆษณา และธุรกิจงานก่อสร้าง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัได้จ  าหน่ายบริษทัย่อย           

ท่ีด าเนินงานธุรกิจให้บริการเช่าพื้นท่ีโฆษณา โดยส่วนงานที่ส าคญัของกลุ่มบริษทั แต่ละส่วนงาน

ให้บริการที่แตกต่างกนั กลุ่มบริษทัมีการบริหารจดัการแยกจากกนั รวมถึงมีการใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์

ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมี 1 ส่วนงานท่ีรายงาน 

ไดแ้ก่ ธุรกิจงานก่อสร้าง กลุ่มบริษทัแสดงผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ียกเลิกดงักล่าวภายใตห้วัขอ้ 

“ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับปี” 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพย์

ในต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั  

ลูกค้ารายใหญ่ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 1 ราย 
เป็นเงินจ านวน 2,183.94 ลา้นบาท และ 680.92 ลา้นบาท ตามล าดบั จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

ขอ้มูลตามส่วนงานท่ีรายงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

  งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

     
  ธุรกิจงำนก่อสร้ำง  รวม 

  2561  2560  2561  2560 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
รายได ้  2,273,376,232  854,669,136  2,273,376,232  854,669,136 
ตน้ทุนขายและบริการ  (2,119,015,174)  (801,200,259)  (2,119,015,174)  (801,200,259) 

ก าไรขั้นตน้  154,361,058  53,468,877  154,361,058  53,468,877 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      103,035,966  - 
รายไดอ่ื้น      48,920,676  11,855,714 
ตน้ทุนก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช ้      (37,686,426)  (49,578,949) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (119,412,265)  (91,560,009) 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว      (21,892,658)  - 
กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ      72,897  2,945,037 
ตน้ทุนทางการเงิน      (4,432,186)  (4,095,782) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้      122,967,062  (76,965,112) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้      6,295,999  (7,887,699) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง      116,671,063  (84,852,811) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีส าหรับการด าเนินงานท่ียกเลิก      37,664,628  36,689,874 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี      154,335,691  (48,162,937) 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นของส่วนงานธุรกิจงานก่อสร้าง 
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40. ภำระผูกพนัตำมสัญญำ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญา มีดงัน้ี 
40.1 กลุ่มบริษทัภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 
 สัญญำเช่ำ  สัญญำบริกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ครบก ำหนด        
ภายใน 1 ปี 3,912,000  11,710,922  7,613,483  739,200 
1 - 5 ปี 15,648,000  35,659,451  263,500  262,800 
5 ปี ข้ึนไป 15,648,000  22,217,109  -  - 

 35,208,000  69,587,482  7,876,983  1,002,000 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สัญญำเช่ำ  สัญญำเช่ำ  สัญญำบริกำร  สัญญำบริกำร 

 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ครบก ำหนด        
ภายใน 1 ปี 3,912,000  3,912,000  7,315,567  - 
1 - 5 ปี 15,648,000  15,648,000  -  - 
5 ปี ข้ึนไป 15,648,000  19,560,000  -  - 

 35,208,000  39,120,000  7,315,567  - 

40.2 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัอ่ืนๆ มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ภำระผูกพันอืน่ๆ        
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 75,307,729  34,898,320  -  - 
รวม 75,307,729  34,898,320  -  - 
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41. คดีฟ้องร้อง 
ในปี 2558 บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงพร้อมทั้งหน่วยงานของรัฐกบัพวก
รวม 8 คน ไดถู้กฟ้องร้องจากบุคคลหน่ึง โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กฟ้องร้องในคดีเป็นจ าเลยล าดบัท่ี 8 
ต่อศาลปกครองกลาง ทั้งหมด 4 คดี เก่ียวกบักรณีเรียกค่าเสียหายของท่ีดิน และท าให้ขาดรายได ้โดยมีทุน
ทรัพยท่ี์ถูกฟ้องร้องเป็นจ านวน 87.49 ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่ง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง อยา่งไรก็ตาม กลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือมัน่วา่บริษทัยอ่ยดงักล่าว
จะไม่ไดรั้บค่าเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวจึงยงัมิไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสิน
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้นงบการเงิน 

42. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
รายการสินทรัพยท์างการเงินบางรายการของกลุ่มบริษทัมีการวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ล ำดบัช้ันมูลค่ำ เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 
 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ยุตธิรรม และข้อมูลทีใ่ช้ในกำรวดัมูลค่ำ 
 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 31 ธันวำคม   ยุตธิรรม 
 2561 2560 2561 2560   
 มูลค่ำยุตธิรรม (บำท)  มูลค่ำยุตธิรรม (บำท)    

1. เงินลงทุนระยะสั้นใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้  
- ตราสารทุน 

- 41,400,000 - 41,400,000 ล าดบั 1 ราค า เสนอ ซ้ือขอ งตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของ
งวดบญัชี 

2. เงินลงทุนระยะสั้นใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  
- ตราสารทุน 

26,695,015 34,163,500 26,695,015 34,163,500 ล าดบั 1 ราค า เสนอ ซ้ือขอ งตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของ
งวดบญัชี 

3. อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนสุทธิ 

128,000,000 138,400,000 - - ล าดบั 2 ราคาประเมินโดยผูป้ระเมิน
อิสระภายนอกด้วยวิธีราคา
ตลาด 

4. อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนสุทธิ 

- 6,000,000 - - ล าดบั 3 ราคาประเมินโดยผูป้ระเมิน
อิสระภายนอกดว้ยวิธีรายได ้

 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 

- 83 - 

43. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
43.1 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดท้  าสัญญาเพิ่ม

วงเงินหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 34.04 ลา้นบาท เพื่อใชส้ าหรับ

การด าเนินงานของบริษทั โดยสัญญาวงเงินดงักล่าวค ้ าประกนัโดยโอนสิทธิการรับเงินประกนั

ผลงานตามสัญญาก่อสร้างของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

43.2 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 และ 25 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดรั้บเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน

จ านวน 70.00 ลา้นบาท และ 15.36 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 480.69 ลา้นบาท ) ตามล าดบั 

จากบริษทั 2 แห่ง โดยบริษทัจะน าเร่ืองการเพิ่มทุนดงักล่าวเสนอเขา้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมติัใหเ้พิ่มทุน 

44. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 รายการบางรายการในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 
 ก่อนจดั  

 
 หลงัจดั 

 ประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  ประเภทใหม่ 
 บำท  บำท  บำท 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ      
หนีสิ้น      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 262,749,155  (9,042,217)  253,706,938 
เงินประกนัผลงาน -  9,042,217  9,042,217 
      

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่      
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560      

ตน้ทุนทางการเงิน 9,237,501  (5,141,719)  4,095,782 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 86,418,290  5,141,719  91,560,009 

45. กำรอนุมัตงิบกำรเงิน 
 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 


