รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอคณะกรรมการ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ นรวมของ บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและเฉพาะกิ จการสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การจัดทาและนาเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง “การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล” ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว
จากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

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

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
มูลค่างานที่ทาเสร็จและยังไม่เรี ยกเก็บ
เงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้าง
งานระหว่างก่อสร้าง
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินมัดจาที่จะได้รับคืนภายในหนึ่งปี
เงินมัดจาเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายรอขอคืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4
5
6
25.3
7
7

8

25.2
9

4
10
11
12

13

1,047,019,926
5,880,826
11,500,000
156,981,096
198,396,122
60,071,923
10,110,811
36,481,178
23,119,369
2,638,466
1,552,199,717

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

898,296,538
11,500,000
17,485,114
187,600,000
195,693
2,204,308
1,117,281,653

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

83,980,242
124,700,000
331,787,747
1,337,667
5,743,554
101,498,017
485,000
649,532,227
2,201,731,944

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

470,601,946
52,544,023
151,593
122,673
3,341,322
201,000
526,962,557
1,644,244,210

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

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
16
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
22.4 และ 31.2
เงินประกันผลงาน
รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง
7
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
7
ส่วนของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

287,410,007
555,970,729
113,233,532
134,219,335
44,925,842
8,576,739
177,903
3,236,760
3,127,967
1,150,878,814

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

8,351,091
555,970,729
376,821
264,907
564,963,548

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

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

12,573,281
30,612,559
8,627,894
1,255,065
668,895
53,737,694
1,204,616,508

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

496,097
3,446,652
1,255,065
668,895
5,866,709
570,830,257

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

1,161,029,409

1,161,029,409

1,161,029,409

1,161,029,409

803,357,841
236,854,830
48,306,028
2,612,894

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

803,357,841
236,854,830
2,612,894

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

2,810,366
-69,373,971
-5,069,511
1,019,498,477
-22,383,041
997,115,436
2,201,731,944

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

2,810,366
32,847,533
-5,069,511
1,073,413,953
1,073,413,953
1,644,244,210

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

14
31.1

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
22.1 และ 31.3.2
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 11,610,294,088 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 8,033,578,407 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท ชาระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
22.3
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
22.2 และ 31.3.4
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
23 และ 31.3.1
ยังไม่ได้จดั สรร
22.3
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2562
รายได้
รายได้งานก่อสร้าง
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนงานก่อสร้าง
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ไม่ได้นามาใช้
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานต่อเนื่องสาหรับงวด
กาไรจากการดาเนินงานที่ยกเลิกสาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมรายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

7
17

177,139,077
7,034,039
184,173,116

890,162,266
13,631,799
903,794,065

5,737,211
5,737,211

8,290,969
8,290,969

7
18

133,947,492
7,810,673
27,994,793
7,723,475
377,786
177,854,219

848,255,406
10,710,436
23,625,505
4,693,038
1,417,648
888,702,033

16,685,100
7,723,475
16,612
24,425,187

9,342,861
4,693,038
27,467
14,063,366

6,318,897
(26,061)
6,344,958
6,344,958

15,092,032
5,929,925
9,162,107
21,336,685
30,498,792

(18,687,976)
(18,687,976)
(18,687,976)

(5,772,397)
(5,772,397)
(5,772,397)

6,630,342
6,630,342

(9,308,832)
(9,308,832)

6,630,342
6,630,342

(9,308,832)
(9,308,832)

19
21

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ต่อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2562
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับงวด - สุ ทธิจากค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ส่ วนของกาไร (ขาดทุน) ทีเ่ ป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
ส่ วนของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมทีเ่ ป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาทต่ อหุ้น)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานจากการดาเนินงานที่ยกเลิก

20.1

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด (บาทต่ อหุ้น)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลดจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรต่อหุน้ ปรับลดจากการดาเนินงานที่ยกเลิก

20.2

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

-

(1,769,391)

-

-

6,630,342
12,975,300

353,878
(1,415,513)
(10,724,345)
19,774,447

6,630,342
(12,057,634)

(9,308,832)
(15,081,229)

4,467,482
4,467,482
1,877,476
6,344,958

6,542,361
21,336,685
27,879,046
2,619,746
30,498,792

(18,687,976)
(18,687,976)
(18,687,976)

(5,772,397)
(5,772,397)
(5,772,397)

11,097,824
11,097,824
1,877,476
12,975,300

(3,958,474)
21,336,685
17,378,211
2,396,236
19,774,447

(12,057,634)
(12,057,634)
(12,057,634)

(15,081,229)
(15,081,229)
(15,081,229)

0.0006
-

0.0008
0.0027

(0.0023)
-

(0.0007)
-

0.0005
-

0.0008
0.0027

(0.0022)
-

(0.0007)
-

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
องค์ ประกอบอื่นของ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
ส่ วนเกินจากการ
ทุนทีอ่ อก
หมายเหตุ และชาระแล้ ว

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ ว

การเปลี่ยนแปลง

รวมส่ วนของ

ในมูลค่ ายุติธรรมของ

ผู้ถือหุ้น

ส่ วนของส่ วนได้ เสี ย

รวมส่ วนของ

หลักทรั พย์ เผือ่ ขาย

ของบริ ษทั

ทีไ่ ม่ มอี านาจควบคุม

ผู้ถือหุ้น

ส่ วนเกิน

เปลี่ยนแปลงในสัดส่ วน

ใบสาคัญแสดงสิทธิ

ทุนสารอง

มูลค่าหุ้น

การถือหุ้นในบริษทั ย่อย

ทีจ่ ะซือ้ หุ้นสามัญ

ตามกฎหมาย

79,109,071

-

-

-528,051,835

(9,458,701)

893,349,325

1,460,081

894,809,406

-

-

-

26,463,533

-9,308,832

17,154,701

2,396,236

19,550,937

-

-

-501,588,302

-18,767,533

910,504,026

3,856,317

914,360,343

-73,841,453

(11,699,853)

1,007,616,785

-24,260,517

983,356,268

ยังไม่ ได้ จัดสรร

สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
803,357,841

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

548,392,949

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสาหรั บงวด
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

-

803,357,841

548,392,949

79,109,071

803,357,841

236,854,830

48,306,028

1,829,026
783,868

สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

2,810,366

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสาหรั บงวด
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

22.2

-

-

-

-

-

-

803,357,841

236,854,830

48,306,028

-

-

-

2,612,894

2,810,366

-

783,868

-

783,868

4,467,482

6,630,342

11,097,824

1,877,476

12,975,300

-69,373,971

-5,069,511

1,019,498,477

-22,383,041

997,115,436

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสาหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสาหรับงวด
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

22.2

ทุนทีอ่ อก
และชาระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ทีจ่ ะซือ้ หุ้นสามัญ

กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้ จัดสรร

องค์ ประกอบอืน่
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
การเปลีย่ นแปลงใน
มูลค่ ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

803,357,841

548,392,949

-

-

-311,538,119

-9,458,701

1,030,753,970

803,357,841

548,392,949

-

-

-5,772,397
(317,310,516)

-9,308,832
(18,767,533)

-15,081,229
1,015,672,741

803,357,841

236,854,830

1,829,026

2,810,366

51,535,509

-11,699,853

1,084,687,719

803,357,841

236,854,830

783,868

2,810,366

-18,687,976
32,847,533

6,630,342
(5,069,511)

783,868
-12,057,634
1,073,413,953

2,612,894

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานต่อเนื่องก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สาหรับงวด
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
รายได้เงินปันผล
ค่าใช้จ่ายโครงการใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญสาหรับพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
มูลค่างานที่ทาเสร็จและยังไม่ได้เรี ยกเก็บ
งานระหว่างก่อสร้าง
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิตามหน่วยภาษี
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจาและเงินประกันผลงานที่จะได้รับคืนภายในหนึ่งปี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินประกันผลงาน
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
ต้นทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจารับจากค่าเช่าช่องสัญญาณ
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

6,318,897

15,092,032

-18,687,976

-5,772,397

13,629,075
-51,086
-47,733
1,031,806
7,723,475
783,868
-1,061
377,786
29,765,027

12,337,316
-231,229
-4,207,843
1,477,693
-37,316
150,165
4,693,038
-525,784
-1,238,499
1,417,648
28,927,221

1,758,827
-38,763
400,177
7,723,475
542,678
(2,406,451)
16,612
-10,691,421

2,057,377
-231,229
-1,362,474
177,086
4,693,038
-525,784
(3,605,539)
27,467
-4,542,455

18,880,202
-116,346,539
74,781
9,742,791
-255,016
-6,534,616
-15,284,253
39,079,376
7,945,992
5,772,733
-21,213,277
-4,023,977
668,895
-51,727,881

-144,194,785
-127,044,758
-3,893,120
52,418,448
-770,425
6,479,762
1,646,536
-12,794,654
-649,807
370,633,269
-46,695,644
180,088,409
-11,250
2,699,062
306,838,264

315,686
-103,753
-9,910,543
-898,293
668,895
-20,619,429

-586,012
-492,894
309,686
-15,812
-5,327,487

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

1,061
-377,786
-5,743,554
313,216
-57,534,944

1,238,499
-1,413,538
-19,640,057
21,408,216
308,431,384

779
-16,612
-122,673
(20,757,935)

2,230,237
-27,467
-102,822
(3,227,539)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้าประกันลดลงสุทธิ
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุน้ กู้
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการขายหุน้ กู้
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

-14,553,339
14,101,882
-545,824
-304,200
88,766
-1,212,715

-10,312,463
-312,388,102
-29,677,258
309,205,458
110,888,973
-884,073
7,991,028
-202,605
74,620,958

(1,500,000)
14,101,882
(90,315)
74,767
12,586,334

-312,388,102
-29,677,258
309,205,458
110,888,973
1,775,701
79,804,772

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุน้
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดสุ ทธิ ได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

555,970,729
-3,305,060
552,665,669

-8,518,486
-8,518,486

555,970,729
-90,097
555,880,632

-179,653
-179,653

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม

493,918,010
553,101,916
1,047,019,926

374,533,856
214,737,447
589,271,303

547,709,031
350,587,507
898,296,538

76,397,580
73,786,226
150,183,806

469,550

549,952

454,750

471,325

ข้ อมูลเพิม่ เติมสาหรับงบกระแสเงินสด
รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผูถ้ ือหุน้

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

6,630,342

-

6,630,342

-

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หมำยเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

สำรบัญ
การดาเนินงานและข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั
เกณฑ์การจัดทาและนาเสนองบการเงินระหว่างกาล
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง
สิ นค้าคงเหลือ
เงินมัดจาเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
วงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้อื่น
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ไม่ได้นามาใช้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้
การดาเนินงานที่ยกเลิก
ทุนเรื อนหุ ้นและใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ
ทุนสารองตามกฎหมาย
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานและการจาแนกรายได้
รายการกับกิจการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หนังสื อค้ าประกันธนาคาร
ภาระผูกพันตามสัญญา
คดีฟ้องร้อง
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่
การอนุมตั ิขอ้ มูลทางการเงินระหว่างกาล

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
1.

กำรดำเนินงำนและข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท
บริ ษ ัท ไทรทัน โฮลดิ้ ง จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”) เป็ นบริ ษ ัท จ ากัด ซึ่ งจัด ตั้ง ขึ้ น ในประเทศไทย
เมื่ อ วัน ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2530 ต่ อ มาได้ท าการแปรสภาพเป็ นบริ ษ ัท มหาชน และจดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537 มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ที่ เลขที่ 60
ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร 10230
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
ธุ รกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั คือ การรับเหมาก่อสร้างและงานโยธา
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการถือเงินลงทุน
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่รวมในการจัดทา
งบการเงินรวมมีดงั นี้

ชื่อกิจกำร
บริ ษัทย่ อยทางตรง
บริ ษทั ดิจิตอล ไร้ท์ พิคเจอร์ส จากัด (มหาชน)*
บริ ษทั อาร์ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์ จี แอนด์ รี ซอร์สเซส จากัด**
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด**
บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จากัด
บริ ษทั ไทรทัน รี ซอร์สเซส จากัด
บริ ษทั ไทรทัน กรี น เอนเนอร์จี จากัด

จาหน่ายเทปวีดีโอและวีซีดี
ให้บริ การเช่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
รับเหมาก่อสร้างและงานโยธา
ธุรกิจพลังงาน พลังงานทดแทน และเหมืองแร่
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การเคเบิ้ลทีวี
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจเหมืองแร่ และจัดหาวัสดุก่อสร้าง
การผลิตและการส่ งไฟฟ้ า

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

100.00
100.00
92.63
100.00
93.32
99.99
99.99
51.00

100.00
100.00
92.63
100.00
93.32
99.99
99.99
51.00

บริ ษัทย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั ลูเซนท์ เอนเนอร์ จี จากัด

การถือเงินลงทุน

ประเทศไทย

92.63

92.63

*
**

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจกำรจัดตั้ง

ส่ วนได้ เสี ยใน
ควำมเป็ นเจ้ ำของ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
ร้ อยละ
ร้ อยละ

จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าเรี ยบร้อยแล้วและอยูใ่ นระหว่างชาระบัญชี
จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าเรี ยบร้อยแล้ว

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี รายการและความสัมพันธ์ อย่างมี ส าระสาคัญกับบริ ษทั ที่ เกี่ ย วข้องกัน ดังนั้น
งบการเงินนี้ จึงอาจไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยูห่ รื อผลการดาเนิ นงานซึ่ งอาจเกิดขึ้นในกรณี ที่บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยได้ดาเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดงั กล่าว
2.

เกณฑ์ กำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำล
2.1 เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
(1) งบการเงิ นระหว่างกาลรวมและงบการเงิ นระหว่างกาลเฉพาะกิ จการนี้ ได้จดั ทาขึ้ นใน
สกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง “การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นแบบย่อ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2)

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ซึ่ งนามาแสดงเปรี ยบเทียบได้มาจากงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันซึ่ งได้ตรวจสอบแล้ว

(3)

ผลการด าเนิ น งานซึ่ ง ยัง ไม่ไ ด้ต รวจสอบที ่ ป รากฏในงวดสามเดื อ นสิ ้ น สุ ด วัน ที่
31 มีนาคม 2562 มิใช่เครื่ องบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาเนินงานเต็มปี

(4)

ข้อมูลบางประการซึ่ งควรจะแสดงอยูใ่ นงบการเงินประจาปี ที่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นมิได้นามาแสดงไว้ ณ ที่น้ ี เนื่ องจากมิได้มีการกาหนดให้มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลสาหรับ
งวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว

(5)

ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับ
ภาษาอังกฤษจัดท าขึ้ นจากข้อมูล ทางการเงิ นระหว่า งกาลฉบับ ภาษาไทยที่ จดั ทาตาม
กฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทาง
การเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

(6)

รายการระหว่า งกิ จการที่ มี ส าระส าคัญระหว่า งบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยได้ตดั ออกจาก
งบการเงินรวมแล้ว งบการเงิ นรวมสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ได้รวมข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อยสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2562 ที่ได้สอบทานแล้ว
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(7)

ดุลยพินิจและประมาณการ
ในการจัดทางบการเงิ นนี้ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น บริ ษทั ต้อง
อาศัยดุ ลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการกาหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการ
ตั้งข้อสมมติฐานหลายประการซึ่ งมีผลกระทบต่อการแสดงจานวนสิ นทรัพย์ หนี้ สินและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของปี บัญชี ถึงแม้วา่ การประมาณการของ
ผูบ้ ริ หาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ ง
อาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนยั สาคัญในการ
ถือปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และแหล่งข้อมูลสาคัญของ
ความไม่แน่ นอนในการประมาณการซึ่ งถื อปฏิ บตั ิเช่ นเดี ยวกันในการจัดทางบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(8)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มี ผ ลต่ อ การรายงานและการเปิ ดเผยข้อ มู ล ใน
งบการเงินสาหรับงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและ
ฉบับ ใหม่ รวมถึ ง แนวปฏิ บ ตั ิ ท างบัญ ชี ที่ ออกโดยสภาวิช าชี พ บัญชี ซึ่ ง มี ผ ลบัง คับ ใช้
ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2562 มาถื อ ปฏิ บ ัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ น
การปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั
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(9)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผล
บังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ ซึ่ งประกาศในราช
กิจจานุ เบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ดังนี้
มาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานกลุ่ มดังกล่ า วข้า งต้น กาหนดหลักการเกี่ ย วกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จ
ของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือ
ทางการเงิ นโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น และหลักการ
เกี่ ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึ งการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
เครื่ องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี้จะนามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช้
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนดหลักการสาหรับการรับรู ้รายการ การวัด
มูลค่า การนาเสนอและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่าทั้งทางด้านผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าได้ให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจแก่ผใู ้ ช้งบการเงิน
ในการประเมิ นผลกระทบของสัญญาเช่ าที่ มี ต่อฐานะการเงิ น ผลการดาเนิ นงานทาง
การเงิ นและกระแสเงิ นสดของกิ จการ โดยกิ จการต้องพิจารณาเงื่ อนไขและข้อกาหนด
ของสัญญาและข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ ที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดเมื่อถื อปฏิ บตั ิมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ กิ จการต้องถื อปฏิ บตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับนี้อย่างสม่าเสมอกับสัญญาทั้งหมดที่มีลกั ษณะและสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่ มถือปฏิบตั ิ
กับงบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมี ผลบังคับใช้
โดยผูบ้ ริ หารของกลุ่ มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมิ นผลกระทบจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
2.2

3.

สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นระหว่ างกาลนี้ จัดท าและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุ ลเงิ นที่ ใช้ใน
การดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
งบการเงินระหว่างกาลจัดทาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้
ในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่ องการ
รับรู้รายได้เนื่ องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง “รายได้จากสัญญาที่ทากับ
ลูกค้า” มาถือปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ตามที่อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.1 (8)
การรับรู้รายได้
รายได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศของแต่ละภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามสัญญา
รายได้จากการขายรับรู ้ในงบกาไรขาดทุน เมื่อการควบคุมสิ นค้าถูกโอนให้แก่ผซู ้ ้ื อแล้ว

-5-

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายได้จากสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบถูกปั่ นส่ วนตามสัดส่ วนโดยปั นส่ วนด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคา
ขายแบบเอกเทศ ตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ กรณี ที่สัญญามีภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ณ ช่วงเวลา ใดเวลาหนึ่ ง และ
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ ง ผลต่า งจากการรับ รู ้รายได้ และภาระที่ตอ้ งปฏิบ ตั ิ ณ วันเริ่ ม ต้นสัญญา รับ รู ้เป็ น
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินตามสัญญา และทยอยรับรู ้ตลอดระยะเวลาของสัญญา
รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง
รายได้ต ามสัญ ญาก่อ สร้า งประกอบด้ว ยจานวนเมื ่อ เริ ่ ม แรกตามที ่ต กลงไว้ใ นสัญ ญาบวกจานวนที่
เกี่ย วข้องกับ การเปลี ่ย นแปลงสัญญาอันเกิด จากการดัดแปลงงาน การเรี ย กร้องค่า เสี ย หาย หรื อ การ
จ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิดรายได้และสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่ อถือ
เมื่อสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่ อถือ รายได้ตามสัญญาจะถูกรับรู ้ในงบ
กาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามขั้นความสาเร็ จของงาน ขั้นความสาเร็ จของงานก่อสร้าง
ตามสัญญาประมาณโดยวิธีการสารวจอัตราส่ วนของงานก่อสร้างที่ทาเสร็ จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตาม
สัญญา โดยพิจารณาจากการสารวจทางกายภาพ
หากไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่ อถือ รายได้ตามสัญญาก่อสร้างจะ
ถูกรับรู ้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนค่าก่อสร้างตามสัญญาที่เกิดขึ้นและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับ
ต้นทุนนั้นคืน
ผลขาดทุนสาหรับโครงการก่อสร้าง
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตน้ ทุนค่าก่อสร้างทั้งสิ้ นจะสู งกว่ารายได้ตามสัญญาก่อสร้างทั้งสิ้ น
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญาในงบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
มูลค่างานที่ทาเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงินและเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
จานวนรวมของต้นทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปั จจุบนั และกาไรหรื อขาดทุนที่รับรู ้แล้วของแต่ละสัญญาจะนาไป
เปรี ยบเทียบกับเงินงวดที่เรี ยกเก็บจากผูจ้ า้ งถึงวันสิ้ นปี

-6-

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หากต้นทุนของงานระหว่า งก่อสร้า งที่เกิดขึ้ นรวมกับ กาไรหรื อขาดทุนที่รับ รู ้แล้วของแต่ละสัญญามี
จานวนสู งกว่างวดที่เรี ยกเก็บ ผลต่า งที่เกิดขึ้ นจะแสดงเป็ นยอดสิ นทรัพย์ใ นบัญชี มูล ค่างานที่ทาเสร็ จ
แล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงิน
หากจานวนเงินงวดที่เรี ยกเก็บสู งกว่าต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้างที่เกิดขึ้นรวมกับกาไรขาดทุนที่รับรู ้
แล้วของแต่ละสัญญา ผลต่างที่เกิดขึ้นจะแสดงเป็ นยอดหนี้ สินในบัญชี เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
งานระหว่างก่อสร้าง
ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นซึ่ งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างที่ตอ้ งทาในอนาคตรับรู ้เป็ นงานระหว่าง
ก่อสร้างหากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับต้นทุนนั้นคืน
4.

เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีต่ ิดภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน
เป็ นเงิ นฝากออมทรัพย์ที่ถึงกาหนดชาระคื นภายในหนึ่ งปี จานวน 5.88 ล้านบาท มี ดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ
0.38 ต่อปี เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกันดังกล่าวใช้เป็ นหลักประกันการปฏิ บตั ิตามสัญญาที่จะ
ครบกาหนดภายใน 1 ปี (ดูหมายเหตุขอ้ 27) (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน
เป็ นเงินฝากออมทรัพย์ จานวน 83.98 ล้านบาท และ 69.43 ล้านบาท ตามลาดับ มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50
ต่อปี เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกันดังกล่าวใช้เป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาและใช้เป็ นวงเงิ นเบิกเกิ น
บัญชีจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 15.1 และ 27) (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)

5.

เงินลงทุนชั่ วครำว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
บำท
11,500,000
26,695,015
11,500,000
26,695,015

เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารทุน
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีดงั นี้
รำคำทุน
ณ วันที่ 31 มีนำคม
2562
บำท
หลักทรัพย์ เผื่อขำย
ตรำสำรทุน
- หุ้นสามัญ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไรขั้นต้ น
ขำดทุนขั้นต้ น
มูลค่ ำยุติธรรม
ที่ยงั ไม่ ได้เกิดขึน้
ที่ยงั ไม่ ได้เกิดขึน้
ณ วันที่ 31 มีนำคม
2562
บำท
บำท
บำท

16,569,511
16,569,511

-

(5,069,511)
(5,069,511)

11,500,000
11,500,000

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำคำทุน
กำไรขั้นต้ น
ขำดทุนขั้นต้ น
มูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ที่ยงั ไม่ ได้เกิดขึน้
ที่ยงั ไม่ ได้เกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2561
บำท
บำท
บำท
บำท
หลักทรัพย์ เผื่อขำย
ตรำสำรทุน
- หุ้นสามัญ

38,394,868
38,394,868

-

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

26,695,015
26,695,015

รายการการซื้ อขายเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อค้า
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั ซื้ อเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อค้าจานวน 260.50 ล้านบาท
และมีการขายเงิ นลงทุนระยะสั้นเพื่อค้าจานวน 306.19 ล้านบาท (สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2562 : ไม่มี)
รายการการซื้ อขายเงินลงทุนระยะสั้นเผือ่ ขาย
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั ซื้ อเงินลงทุนระยะสั้นเผื่อขายจานวน 51.89 ล้านบาท
(สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 : ไม่มี) สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2562 และ 2561 บริ ษทั ขายเงิ นลงทุนระยะสั้นเผื่อขายจานวน 14.10 ล้านบาท และ 3.03 ล้านบาท
ตามลาดับ
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายการการซื้ อขายเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ที่จะครบกาหนดภายใน 1 ปี
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั ซื้ อเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ ที่จะครบ
กาหนดภายใน 1 ปี จานวน 29.68 ล้านบาท และมีการขายเงิ นลงทุ นระยะสั้นในตราสารหนี้ ที่จะครบ
กาหนดภายใน 1 ปี จานวน 110.88 ล้านบาท ( สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 : ไม่มี)
6.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
บำท

ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

66,407,538
(38,000)
66,369,538

114,731,576
(38,000)
114,693,576

38,000
(38,000)
-

55,000
(38,000)
17,000

รายได้คา้ งรับ - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

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

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

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

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

-

ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น

71,224,944

ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 25.2)
เงินทดรองจ่าย - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินทดรองจ่าย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 25.2)
ดอกเบี้ยค้างรับ - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 25.2)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - บริ ษทั อื่น
เงินประกันผลงานก่อสร้าง - บริ ษทั อื่น

-

1,198,453
(153,846)
1,044,607

-

4,689,648
-

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

-

-

-

-

7,721,278
10,620,729
156,981,096
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-

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

-

371

677,384

1,178,714

1,162,094

153,846
(153,846)
-

153,846
(153,846)
-

409
15,485,398
820,222
-

17,485,114

-

13,079,726
458,924
-

15,395,128

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
บำท
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - บริษัทอืน่
ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดเวลาชาระหนี้
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน

64,759,347
1,610,184
38,007
66,407,538

106,924,987

7,768,582

38,007
114,731,576

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
บำท
38,000
38,000

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 45 วัน
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17,000

38,000
55,000

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
7.

กำรเปิ ดเผยข้ อมูลทีส่ ำคัญเกีย่ วกับสั ญญำก่ อสร้ ำง
ข้อ มู ล ที่ ส าคัญ เกี่ ย วกับ สั ญ ญาก่ อ สร้ า งของบริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง ส าหรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
งบกำรเงินรวม
2562
บำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
รายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างงวด
ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด
กาไรที่รับรู ้ในระหว่างงวด

2561
บำท

177,139,077
(133,947,492)
43,191,585

890,162,266
(848,255,406)
41,906,860

เงินงวดค่างานก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดที่เรี ยกชาระแล้ว
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างที่ยงั ไม่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย ณ ต้นงวด
ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในอนาคตซึ่งรับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ ณ ต้นงวด
ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นระหว่างงวดที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ ณ ต้นงวด
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างที่ยงั ไม่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย ณ สิ้ นงวด
ต้นทุนก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในอนาคตซึ่ งรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ณ สิ้นงวด
ต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ ณ สิ้ นงวด
ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นซึ่ งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด

(145,598,213)
(69,814,714)

(620,412,093)
(243,494,175)

(9,930,576)
66,139,119
60,071,923

(14,132,367)
264,748,586
191,075,726

10,110,811
(44,925,842)
(133,947,492)

18,795,912
(444,836,995)
(848,255,406)

เงินงวดค่าก่อสร้างที่บริ ษทั เรี ยกเก็บแล้ว
มูลค่างานที่ทาเสร็ จและยังไม่ได้เรี ยกเก็บ ณ ต้นงวด
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ ต้นงวด
มูลค่างานที่ทาเสร็ จและยังไม่ได้เรี ยกเก็บ ณ สิ้ นงวด
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ สิ้ นงวด
รายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างงวด

66,565,271
(82,049,583)
128,446,602
198,396,122
(134,219,335)
177,139,077

716,421,864
(342,014,914)
297,564,344
469,059,672
(250,868,700)
890,162,266
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
8.

สิ นค้ ำคงเหลือ
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีสินค้าคงเหลื อ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
บำท
6,028,322
6,295,363
3,917,603
3,798,758
490,194
86,982
(325,308)
(325,308)
10,110,811
9,855,795

อะไหล่
วัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผื่อสิ นค้าคงเหลือล้าสมัย

9.

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

- 13 -

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
10. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้

ชื่อบริษัท
บริ ษทั บอกซ์ ออฟฟิ ศ
เอนเทอร์ เทนเมนท์ จากัด

ลักษณะธุรกิจ
นาเข้าลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์
เพื่อจาหน่ายและสร้างภาพยนตร์
เพื่อการค้าหากาไร

ประเทศที่
กิจกำรจัดตั้ง

ประเทศไทย

สั ดส่ วนควำมเป็ นเจ้ ำของ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
ร้ อยละ
ร้ อยละ

40.00

40.00

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
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ทุนชำระแล้ ว (หุ้นสำมัญ)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
ล้ ำนบำท
ล้ ำนบำท

100.00

100.00

งบกำรเงินรวม
วิธีส่วนได้ เสี ย
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
บำท

-

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
บำท

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

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

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้

ชื่อบริษัท
บริษัทย่ อยทำงตรง
บริ ษทั ดิจิตอล ไร้ท์ พิคเจอร์ ส จากัด (มหาชน)*
บริ ษทั อาร์ ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รี ซอร์ สเซส จากัด**
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด**
บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จากัด
บริ ษทั ไทรทัน รี ซอร์ สเซส จากัด
บริ ษทั ไทรทัน กรี น เอนเนอร์จี จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
บริษัทย่ อยทำงอ้ อม
บริ ษทั ลูเซนท์ เอนเนอร์ จี จากัด***

ประเทศที่
กิจกำรจัดตั้ง

ลักษณะธุรกิจ

สั ดส่ วนควำมเป็ นเจ้ำของ
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ทุนชำระแล้ ว (หุ้นสำมัญ)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
ล้ ำนบำท
ล้ ำนบำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
บำท

จาหน่ายเทปวีดีโอและวีซีดี
ให้บริ การเช่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง
รับเหมาก่อสร้างและงานโยธา
ธุรกิจพลังงาน พลังงานทดแทน และเหมืองแร่
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การเคเบิ้ลทีวี
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจเหมืองแร่ และจัดหาวัสดุก่อสร้าง
การผลิตและการส่งไฟฟ้ า

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

100.00
100.00
92.63
100.00
93.32
99.99
99.99
51.00

100.00
100.00
92.63
100.00
93.32
99.99
99.99
51.00

576.00
127.50
190.00
2.50
228.32
32.00
42.00
1.00

576.00
127.50
190.00
2.50
228.32
32.00
42.00
1.00

494,130,000
127,499,996
335,892,250
31,999,700
41,999,700
509,700
1,032,031,346
(561,429,400)
470,601,946

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

การถือเงินลงทุน

ประเทศไทย

92.63

92.63

1.00

1.00

999,970

999,970

*

จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรี ยบร้อยแล้วและอยูใ่ นระหว่างชาระบัญชี
จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรี ยบร้อยแล้ว
***
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้ต้งั ค่าเผือ่ การด้อยค่าเต็มจานวนแล้ว
**
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด และ บริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์ จี แอนด์ รี ซอร์ สเซส จากัด
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 คณะกรรมการของบริ ษ ทั ไทรทัน โฮลดิ้ ง จากัด (มหาชน) อนุ มตั ิแผนเลิ ก
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด และบริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์ จี รี ซอร์ สเซส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เพื่อเป็ น
การลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของบริ ษทั เหล่านี้ ต่อมา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด และบริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์ จี รี ซอร์ สเซส จากัด ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติ พิเศษอนุ มตั ิการเลิ ก
บริ ษทั โดยบริ ษทั เหล่านี้ ได้จดทะเบียนการเลิกกิ จการและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั กับกรมพัฒนา
ธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561
ดังนั้น บริ ษทั ได้จดั ประเภทเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด จานวนเงิ น 213,070,000 บาท
ซึ่ งได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนแล้วจานวน 213,070,000 บาท และบริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์ จี รี ซอร์ สเซส
จากัด จานวน 2,500,000 บาท เป็ นกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรื อเพื่อจ่ายให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของ ซึ่ งแสดงเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น จานวน 2,500,000 บาท ในงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่
31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกลุ่มบริ ษทั จัดประเภทของสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั
ไลฟ์ ทีวี จากัด และบริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์ จี รี ซอร์ สเซส จากัด เป็ นกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรื อเพื่อจ่าย
ให้แก่ ผูเ้ ป็ นเจ้าของ ซึ่ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ นทรั พย์หมุ นเวียนอื่ นและหนี้ สิ นหมุ นเวียนอื่ น จานวน
2,638,466 บาท และ 3,127,967 บาท ตามลาดับ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ครั้งที่ 9/2561 มีมติให้บริ ษทั เพิ่มสัดส่ วน
การลงทุนในบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยเข้าซื้ อหุ ้นจานวน 80,000,000 หุ ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท ในราคาหุน้ ละ 0.25 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.21 ของทุนชาระแล้ว รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
จานวนเงิน 20,000,000 บาท โดยมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของ บริ ษทั สเตรกา จากัด
(มหาชน) ณ วันที่บริ ษทั ซื้ อหุ ้นมีจานวน 13,390,618 บาท บริ ษทั ได้บนั ทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในส่ วนเกินจากการ
เปลี่ยนแปลงในสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยจานวน 6,609,382 บาท
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ครั้งที่ 13/2561 มีมติให้บริ ษทั เพิ่มสัดส่ วน
การลงทุนในบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยเข้าซื้ อหุ ้นจานวน 80,000,000 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท ในราคาหุ ้นละ 0.25 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.21 ของทุนชาระแล้ว รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
จานวนเงิ น 20,000,000 บาท โดยมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุ มของ บริ ษทั สเตรกา
จากัด (มหาชน) ณ วันที่บริ ษทั ซื้ อหุ ้นมีจานวน 18,394,607 บาท บริ ษ ทั ได้บนั ทึกผลต่างที่เกิดขึ้ นใน
ส่ วนเกิ นจากการเปลี่ ยนแปลงในสัดส่ วนการถื อหุ ้นในบริ ษทั ย่อยจานวน 1,605,393 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุ น้ สามัญจานวน 1,759,999,986 หุ ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 92.63 ของทุนชาระแล้ว บริ ษทั มีผลต่างที่เกิดขึ้นในส่ วนเกิ นจากการเปลี่ยนแปลงในสัดส่ วนการถื อ
หุ น้ ในบริ ษทั ย่อยจานวน 8,214,775 บาท ซึ่งแสดงภายใต้ “ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ” ในงบการเงินรวม
บริ ษทั ไทรทัน กรี น เอนเนอร์ จี จากัด
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ครั้งที่ 13/2561 มีมติให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย
จานวน 1 แห่ ง ชื่ อบริ ษทั ไทรทัน กรี น เอนเนอร์ จี จากัด ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั
โดยบริ ษทั ถื อหุ ้นสามัญจานวน 5,097 หุ ้น มูลค่ าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 51.00 ของทุ น
จดทะเบียน และบริ ษทั เมอร์ คิวรี่ โกลบอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึ่ งจดทะเบียนในบริ ติส เวอร์ จิ้น ไอส์
แลนด์ ถือหุ ้นสามัญจานวน 4,900 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของทุน
จดทะเบียน โดยบริ ษทั ไทรทัน กรี น เอนเนอร์ จี จากัดมีวตั ถุ ประสงค์ในการดาเนิ นธุ รกิ จประเภทการบริ หาร
จัดการและก าจัดขยะ การผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานสะอาดหรื อพลังงานบริ สุ ทธิ์ โดยบริ ษ ัท ดัง กล่ า วได้
ดาเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด และบริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2561 ของบริ ษทั ป๊ อป ที วี จากัด มี มติพิเศษให้
เปลี่ยนแปลงชื่อจากบริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด เป็ น บริ ษทั ไทรทัน รี ซอร์ สเซส จากัด และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั จากธุ รกิจสื่ อและสิ่ งพิมพ์เป็ นธุ รกิจเหมืองแร่ และจัดหาวัสดุ ก่อสร้ าง โดยบริ ษทั
ดังกล่าวได้จดทะเบียนการเปลี่ ยนแปลงข้อมูลบริ ษทั และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั กับกรม
พัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริ ษทั ไทยไชโย ที วี จากัด มีมติ
พิเศษให้เปลี่ ยนแปลงชื่ อจากบริ ษทั ไทยไชโย ที วี จากัด เป็ น บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จากัด และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริ ษทั จากธุ รกิจสื่ อและสิ่ งพิมพ์เป็ นธุ รกิจด้านพลังงาน โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้
จดทะเบี ย นการเปลี่ ย นแปลงข้อมูล บริ ษทั และแก้ไ ขหนัง สื อบริ คณห์ สนธิ ก ับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด และบริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 11/2561 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ขาย
หุน้ สามัญในบริ ษทั สแพลช มีเดีย (มหาชน) จานวน 179,997,900 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนชาระแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้รับชาระค่าหุ ้น
สามัญเป็ นจานวนเงิน 225,152,658 บาท ซึ่ งเป็ นวันที่การซื้ อขายเสร็ จสมบูรณ์ บริ ษทั ได้กลับรายการค่าเผื่อ
ด้อยค่าเงินลงทุนจานวน 158,773,208 บาท ที่เคยตั้งไว้ โดยรับรู ้กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
จานวน 108,642,662 บาท ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และบริ ษทั ได้กลับรายการ
ส่ วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงในสัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยจานวน 22,588,268 บาท ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จึงทาให้บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) สิ้ นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อย
และส่ งผลทาให้บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด และบริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั สแพลช มีเดีย (มหาชน) สิ้ นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมตั้งแต่วนั ดังกล่าว

- 18 -

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
12. เงินลงทุนระยะยำวอืน่
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้

ชื่อบริษัท
บริ ษทั ยู เอ็ม จี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุ รกิจโรงภาพยนตร์

ประเทศที่
กิจกำรจัดตั้ง
ประเทศไทย

สั ดส่ วนควำมเป็ นเจ้ ำของ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
ร้ อยละ
ร้ อยละ
15.00
15.00

ทุนชำระแล้ ว (หุ้นสำมัญ)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
ล้ ำนบำท
ล้ ำนบำท
100.00
100.00

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธิรำคำทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
บำท
15,000,000
15,000,000
(15,000,000)
(15,000,000)
-
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
13. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
จาหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่จาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562

บำท

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
บำท

344,862,874
465,422
(37,681)
(13,548,559)
45,691
331,787,747

54,221,977
106,890
(36,004)
(1,748,840)
52,544,023

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่ ม บริ ษ ทั ได้นาที่ ดินพร้ อมสิ่ ง ปลู ก สร้ า งไป
จดจานองเพื่อเป็ นหลักประกันหนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร (ดู หมายเหตุ ขอ้ 27)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
14. สิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงรายการสุ ทธิ ตามหน่วยภาษีในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
บำท
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่าเผื่อสิ นค้าคงเหลือล้าสมัย
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายโครงการใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

65,062
416,701
1,036,248
500,772
80,397
2,099,180

65,062
425,839
910,331
869,254
112,555
2,383,041

หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
การยืดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ถาวร
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(21,351,048)
(11,360,691)
(32,711,739)

(22,015,539)
(11,006,122)
(33,021,661)

หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

(30,612,559)

(30,638,620)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จ ะรับรู ้ ไม่เกิ นจานวนที่เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีกาไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีน้ นั และผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้พิจ ารณาแล้ว ว่า จะไม่มี
การกลับรายการการด้อยค่าเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยในอนาคตอันใกล้
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
15. วงเงินสิ นเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน
15.1 วงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีวงเงินเบิกเกินบัญชี
จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจานวน 2.00 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อปี และ
ส่ วนที่ มากกว่า 2.00 ล้านบาท มี อตั ราดอกเบี้ยเท่ากับร้ อยละ 13.00 ต่อปี โดยเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี
ดังกล่าว ค้ าประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จานวน 2.00 ล้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 4)
15.2

วงเงินสิ นเชื่ออื่นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีวงเงินกูย้ มื และวงเงิน
หนัง สื อค้ าประกันกับ สถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง จานวน 977.35 ล้านบาท เพื่ อใช้สาหรับการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว โดยวงเงิ นกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยโอนสิ ทธิ การรับเงิ น
ค่ า จ้ า งก่ อ สร้ า งของบริ ษัท ย่ อ ยดั ง กล่ า ว ที่ ดิ น ของบริ ษัท ย่ อ ยอี ก แห่ ง หนึ่ งซึ่ งแสดงเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม และค้ าประกันโดยบริ ษทั
ณ วัน ที่ 31 มี นาคม 2562 และวัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษ ทั ย่อยแห่ ง หนึ่ ง มี วงเงิ นสาหรั บ
ตัว๋ สัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จานวน 30.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับ
MLR - 1.25% ต่อปี วงเงินดังกล่าว ค้ าประกันโดยจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 13)
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2562 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง มี ว งเงิ น กู้ยื ม กับ
สถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง จานวน 89.50 ล้านบาท เพื่อใช้สาหรับการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย
ดังกล่าว วงเงิ นกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยโอนสิ ทธิ การรั บเงิ นค่าจ้างก่อสร้ างของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าว จานองที่ดินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และค้ าประกันโดยบริ ษทั
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
16. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้

เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ - บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
เงินทดรองรับ - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 25.2)
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าหุน้ ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
บำท
259,505,140 197,606,463
469,550
549,952
6,179,984
8,601,346
222,965
21,032,368
287,410,007

10,000,000
31,653,272
248,411,033

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
บำท
454,750
471,325
862,237
222,965
7,673,376
8,351,091

501,654
10,000,000
6,409,843
18,245,059

17. รำยได้ อนื่
รายได้อื่นสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
รายได้จากการบริ หารจัดการ (ดูหมายเหตุขอ้ 25.1)
รายได้ดอกเบี้ย (ดูหมายเหตุขอ้ 25.1)
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริ การ
(ดูหมายเหตุขอ้ 25.1)
รายได้จากการขายวัสดุสิ้นเปลือง
รายได้จากการให้เช่าเครื่ องจักร
รายได้อื่น (ดูหมายเหตุขอ้ 25.1)
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท

1,061
51,086

1,238,499
4,207,843

2,610,000
2,406,451
38,763

600,000
3,605,539
1,362,474

6,205,205
776,687
7,034,039

1,477,082
5,331,250
1,377,125
13,631,799

531,000
150,997
5,737,211

1,863,000
859,956
8,290,969

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
18. ต้ นทุนงำนก่ อสร้ ำงทีไ่ ม่ ได้ นำมำใช้
ต้นทุนงานก่อสร้ างที่ ไม่ได้ใช้งาน คือต้นทุนงานก่อสร้ างคงที่ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งที่ไม่ได้ปันส่ วนเข้า
งานระหว่างทา ได้แก่ ค่าเสื่ อมราคาของเครื่ องจักร และค่าใช้จ่ายพนักงาน ซึ่ งเกิ ดจากบริ ษทั ย่อยดังกล่ าว
ให้บริ การงานก่อสร้างจริ งต่ากว่ากาลังการให้บริ การงานก่อสร้างปกติในระหว่างงวด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีตน้ ทุนงานก่อสร้างที่ไม่ได้
ใช้งาน จานวน 7.81 ล้านบาท และ 10.71 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งบันทึกในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
19. ค่ ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้
สาหรับงบการเงินรวมสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้ภาษีเงินได้
เนื่ องจากกลุ่ มบริ ษทั ใช้ขาดทุนสะสมยกมาและมีการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จากรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
สาหรับงบการเงินรวมสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีในการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : ไม่มี)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด 31 มีนาคม 2561 อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ งของกลุ่มบริ ษทั ไม่เท่ากับอัตราภาษี
ตามประมวลรัษฎากร เนื่ องจากกลุ่ มบริ ษทั มีรายการปรับปรุ งในการคานวณภาษีเงิ นได้เพื่อให้เป็ นไปตาม
ประมวลรัษฎากร
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
20. กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
20.1 กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ด้วยจานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ายในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2562 และ 2561 ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
กำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (บาท)
4,467,482
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ออกจาหน่ ายและชาระแล้ว (หุ ้น)
8,033,578,407
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ ้น)
0.0006

6,542,361

(18,687,976)

(5,772,397)

8,033,578,407
0.0008

8,033,578,407
(0.0023)

8,033,578,407
(0.0007)

งบกำรเงินรวม
2562
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก (บาท)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ออกจาหน่ ายและชาระแล้ว (หุ ้น)
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ ้น)

20.2

8,033,578,407
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

2561

21,336,685
8,033,578,407
0.0027

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

-

-

8,033,578,407
-

8,033,578,407
-

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ปรับลด
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นปรั บลดคานวณโดยปรั บ จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยที่ ถือโดยบุ คคลกลุ่ ม
ภายนอกในระหว่างงวดปรั บปรุ งด้วยจานวนหุ ้นสามัญเที ยบเท่าปรั บลดโดยสมมุ ติว่าหุ ้นสามัญ
เที ยบเท่ าปรั บลดได้แ ปลงเป็ นหุ ้ น สามัญทั้ง หมด กลุ่ ม บริ ษ ัท มี หุ้ น สามัญเที ย บเท่ า ปรั บ ลดคื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญ บริ ษทั คานวณจานวนหุ ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจาก
มูลค่ายุติธรรมซึ่ งขึ้นอยูก่ บั มูลค่าที่เป็ นตัวเงินของราคาตามสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่มาพร้อมกับสิ ทธิ เลือกซื้ อหุ ้น
(กาหนดจากราคาถัวเฉลี่ ยของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ในระหว่างงวดสามเดือน) การคานวณนี้ ทาขึ้น
เพื่อกาหนดจานวนหุ น้ สามัญที่ตอ้ งบวกเพิ่มกับหุ ้นสามัญโดยเหมือนมีการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ ในการคานวณกาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นปรับลดโดยไม่มีการปรับปรุ งกาไร (ขาดทุน)
แต่อย่างใด
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
งบกำรเงินรวม
2562
กำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง (บาท)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว (หุ ้น)
การใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (หุ ้น)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ใช้ในการคานวณขาดทุนต่อหุ ้นปรับลด (หุ ้น)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นปรับลด (บาทต่อหุ ้น)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

4,467,482

6,542,361

(18,687,976)

(5,772,397)

8,033,578,407
-

8,033,578,407
-

8,033,578,407
-

8,033,578,407
-

8,573,891,339
0.0005

8,033,578,407
0.0008

8,570,954,254
(0.0022)

8,033,578,407
(0.0007)

งบกำรเงินรวม
2562
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก (บาท)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว (หุ ้น)
การใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (หุ ้น)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ใช้ในการคานวณขาดทุนต่อหุ ้นปรับลด (หุ ้น)
กาไรต่อหุ ้นปรับลด (บาทต่อหุ ้น)

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

21,336,685

2562

2561

-

-

8,033,578,407
-

8,033,578,407
-

8,033,578,407
-

8,033,578,407
-

8,573,891,339
-

8,033,578,407
0.0027

8,570,954,254
-

8,033,578,407
-

21. กำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้ขายหุ ้นสามัญทั้งหมดในบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) ซึ่ งเคย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ให้กบั บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง มี ผลทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยอานาจการควบคุ มบริ ษทั ย่อย
ดังกล่ าว รวมถึ ง บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด และบริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด ซึ่ งเคยเป็ นบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมของบริ ษทั ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั ยกเลิ กส่ วน
งานที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจให้บริ การเช่าพื้นที่โฆษณา โดยบริ ษทั ไม่ได้นาฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวมารวมในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ได้สูญเสี ยอานาจ
การควบคุม
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้แสดงผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานดาเนิ นงานที่ยกเลิกและบริ ษทั ดังกล่าวสาหรับงวด
อยู่ภายใต้หัวข้อ “ก าไรจากการด าเนิ นงานที่ ยกเลิ กส าหรั บงวด” ในงบก าไรขาดทุ นและก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นรวม
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายละเอียดของผลการดาเนินงานที่ยกเลิก สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561
มีดงั ต่อไป (งบการเงินฉพาะกิจการ : ไม่มี)
งบกำรเงินรวม
2562
บำท
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
โอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิกสำหรับงวด

-

2561
บำท
20,980,420
15,362,227
(9,677,485)
(1,510,178)
(3,028,382)
72,897
38,026
22,237,525
(900,840)
21,336,685

22. ทุนเรือนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญ
22.1 ทุนเรื อนหุน้
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ได้อนุ มตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบี ยน
ของบริ ษ ัท จ านวน 165,671,568 บาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ มจ านวน 803,357,841 บาท เป็ น
969,029,409 บาท มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ได้จด
ทะเบียนการเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิ กายน 2561 ที่ ประชุ ม วิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2561 ได้อนุ มตั ิ ก ารเพิ่มทุ นจด
ทะเบียนของบริ ษทั จานวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 969,029,409 บาท
เป็ น 1,161,029,409 บาท มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั
ได้จ ดทะเบี ย นการเพิ่ ม ทุ น และแก้ไ ขหนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษ ัท กับ กระทรวงพาณิ ช ย์
เรี ยบร้อยแล้ว
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
22.2 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 มีมติ ดังนี้
 อนุ มต
ั ิให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 3 (“ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 3” หรื อ “TRITN-W3”) จานวนไม่เกิน 1,606,715,681 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
ของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่ วน 5 หุ ้นสามัญ
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 3 (กรณี มีเศษหุ ้นให้ปัดทิ้ง) และกาหนดราคาการใช้
สิ ทธิ เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ น้ (ยกเว้นกรณี การปรับราคาใช้สิทธิ ) อายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่เกิน
3 ปี นับจากวันที่ ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิ ทธิ โดยก าหนดวันใช้สิ ทธิ ครั้ งแรก
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และครั้งสุ ดท้ายวันที่ 29 พฤษภาคม 2564


อนุ ม ตั ิ ให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั ชนิ ดระบุ ชื่ อ
ผูถ้ ือและไม่สามารถโอนเปลี่ ยนมือได้ (เว้นแต่กรณี ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ถึงแก่กรรม เป็ น
บุ ค คลสาบสู ญตามค าสั่ ง ศาล บุ ค คลที่ ศ าลสั่ งให้ เป็ นบุ ค คลไร้ ค วามสามารถหรื อเสมื อน
ไร้ ความสามารถ หรื อกรณี อื่ นใดที่ คณะกรรมการเห็ นสมควร) ให้ แก่ กรรมการ ผู ้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (Employee Stock Ownership Plan : ESOP) (โครงการ
TRITN-WA) จานวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 0.62 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิ ที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย
สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น TRITN ได้ 1 หุ ้น โดยการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ตามโครงการ TRITN-WA นี้ กาหนดราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 0.34 บาทต่อหุ ้น อายุใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ไม่เกิ น 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยกาหนดวัน
ใช้สิทธิ ครั้งแรกวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และครั้งสุ ดท้ายวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 มูลค่ายุติธรรม
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ วัดมูลค่าโดยวิธี Binomial Model โดยผูป้ ระเมิน
อิ สระภายนอก โดยมูลค่ ายุติธรรมของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญมี มู ลค่ าหุ ้นละ
0.1013 บาทต่อหุ น้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ มีรายละเอียด ดังนี้
โครงกำร
TRITN-WA
TRITN-W3

อำยุสัญญำ
(ปี )
3
3

วันที่ให้ สิทธิ
30 พ.ค. 2561
30 พ.ค. 2561

วันที่หมดอำยุ
29 พ.ค. 2564
29 พ.ค. 2564
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จำนวนสิทธิ
ที่ออก (หน่ วย)
42,857,100
1,606,608,920

อัตรำกำรใช้ สิทธิ
ต่ อ 1 หน่ วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
1
1

รำคำใช้ สิทธิ
(บำทต่ อหุ้น)
0.34
0.25

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
มูลค่ ายุติธรรมของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ วัดมู ลค่าโดยวิธี Binomial Model
ภายใต้ขอ้ สมมติฐานทางการเงิน ดังนี้
TRITN-WA

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

0.29
0.34
57.08%
3 ปี
0.00%
1.86%

การเปลี่ ยนแปลงสิ ทธิ ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2562 แสดงได้ดงั นี้ (สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 : ไม่มี)

TRITN-WA
TRITN-W3

ณ วันที่ 1 มกรำคม
2562
30,952,350
1,606,608,920

รำยกำรระหว่ำงงวด
สิทธิ
ริบสิทธิ
-

หน่ วย : หน่ วย
ณ วันที่ 31 มีนำคม
2562
30,952,350
1,606,608,920

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกรายจ่ายโดย
ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการเป็ น
จานวน 0.78 ล้านบาท และ 0.54 ล้านบาท ตามล าดับ (ส าหรั บ งวดสามเดื อนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2561 : ไม่มี)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561 มีมติ ดังนี้
 อนุ ม ัติ ใ ห้ อ อกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท รุ่ น ที่ 4
(“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 4” หรื อ “TRITN-W4”) จานวนไม่เกิ น 320,000,000 หน่ วย
ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่ บุ คคลในวงจากัด (Warrant-PP) ให้แก่ นักลงทุ น
จานวน 2 ราย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่ วน 5 หุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
กาหนดราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ ้น (ยกเว้นกรณี การปรับราคาใช้สิทธิ ) และไม่
น าใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ รุ่ น ที่ 4 เข้า จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
อายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่เกิ น 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดย
กาหนดวันใช้สิทธิ ครั้งแรก วันที่ 30 กันยายน 2562 และครั้งสุ ดท้ายวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
22.3 โอนส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ชดเชยผลขาดทุนสะสม
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ประจาปี 2561 ได้อนุ มตั ิให้โอน
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น จานวนไม่เกิน 548,392,949 บาท เพื่อนาไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 311,538,119 บาท ตามมาตรา 119 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2544 โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คงเหลือส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ จานวน 236,854,830 บาท
22.4 เงินรับล่วงหน้าค่าหุ น้
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และ วันที่ 25 กุ มภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ได้รับเงิ นค่าจองซื้ อหุ ้นสามัญ
เพิ่ มทุ นจากบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง และกองทุ นอี กแห่ ง หนึ่ ง จานวน 70.00 ล้านบาท และ 15.36 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า 485.97 ล้านบาท) ตามลาดับ
23. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุน
สารอง (“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าสารองดังกล่าวมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงิ นสารองนี้ จะนาไป
จ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
24. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนและกำรจำแนกรำยได้
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มี 2 ส่ วนงานที่รายงาน ได้แก่ ธุ รกิจให้บริ การ
เช่ าพื้นที่ โฆษณา และธุ รกิ จงานก่อสร้ าง ต่อมาเมื่ อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 กลุ่ มบริ ษทั ได้จาหน่ าย
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นงานธุ รกิ จให้บริ การให้เช่ าพื้นที่โฆษณา โดยส่ วนงานที่สาคัญของกลุ่ม บริ ษ ทั แต่ล ะ
ส่ วนงานให้บ ริ ก ารที่แ ตกต่า งกัน กลุ่มบริ ษทั มีการบริ หารจัดการแยกจากกัน รวมถึ งมีการใช้เทคโนโลยี
และกลยุ ทธ์ ทางการตลาดที่ แตกต่ างกัน ดังนั้นส าหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2562
กลุ่ มบริ ษทั มี 1 ส่ วนงานที่ รายงาน ได้แก่ ธุ รกิ จงานก่ อสร้ าง กลุ่ มบริ ษทั แสดงผลการดาเนิ นงานของ
ส่ วนงานที่ยกเลิกดังกล่าวภายใต้หวั ข้อ “กาไรจากการดาเนินงานที่ยกเลิกสาหรับงวด”
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรื อสิ นทรัพย์ในต่างประเทศ
ที่มีสาระสาคัญ
ลูกค้ ารายใหญ่
สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 กลุ่ มบริ ษทั มี รายได้จากลู กค้ารายใหญ่
จานวน 1 ราย เป็ นเงินจานวน 152.78 ล้านบาท และ 859.86 ล้านบาท ตามลาดับ จากรายได้รวมของกลุ่ม
บริ ษทั
ข้อมูลตามส่ วนงานที่รายงานและการจาแนกรายได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
และ 2561 มีดงั นี้
งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
ช่ วงเวลำแห่ งกำรรับรู้ รำยได้
ตลอดช่ วงเวลำ
ธุรกิจงำนก่ อสร้ ำง
รวม
2562
2561
2562
บำท
บำท
บำท
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น

177,139,077
(133,947,492)
43,191,585

รายได้อื่น
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ไม่ได้นามาใช้
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่ อนรำยได้ (ค่ ำใช้ จ่ำย) ภำษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานที่ยกเลิกสาหรับงวด
กำไรสำหรับงวด
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890,162,266
(848,255,406)
41,906,860

2561
บำท

177,139,077
(133,947,492)
43,191,585

890,162,266
(848,255,406)
41,906,860

7,034,039
(7,810,673)
(27,994,793)
(7,723,475)
(377,786)
6,318,897
26,061
6,344,958

13,631,799
(10,710,436)
(23,625,505)
(4,693,038)
(1,417,648)
15,092,032
(5,929,925)
21,336,685
30,498,792

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
25. รำยกำรกับกิจกำรหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กิจการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุม
โดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันกับบริ ษทั รวมถึ ง
บริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อยและกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม และมี อิทธิ พลอย่า งเป็ นสาระสาคัญกับ บริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนัก งานของ
บริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั
คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยที่สาคัญเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และข้อ 11 ตามลาดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อบุคคลและกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ดิจิตอล ไร้ท์ พิคเจอร์ ส จากัด (มหาชน)*
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) ***
บริ ษทั อาร์ ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์ จี แอนด์ รี ซอร์ สเซส จากัด**
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด**
บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด**
บริ ษทั ลูเซนท์ เอนเนอร์ จี จากัด
บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จากัด
บริ ษทั ไทรทัน รี ซอร์สเซส จากัด

บริ ษทั ไทรทัน กรี น เอนเนอร์ จี จากัด
บริ ษทั บอกซ์ ออฟฟิ ศ เอนเทอร์ เทนเมนท์ จากัด
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

ควำมสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อาร์ ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ก่อนจะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ก่อนจะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ก่อนจะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
เครื อญาติ

*

จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรี ยบร้อยแล้วและอยูใ่ นระหว่างชาระบัญชี
จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรี ยบร้อยแล้ว
***
จาหน่ายเงินลงทุนระหว่างปี 2561 (ดูหมายเหตุขอ้ 11)

**
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รำยกำร
รายได้ค่าบริ หารงาน
(ค่าบริ หารจัดการ ค่าเช่าพื้นที่และบริ การ)
ดอกเบี้ย

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ตามราคาที่กาหนดในสัญญา
ตามอัตราที่กาหนดในสัญญา

25.1 รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
รายได้จากการบริ หารจัดการ
(ดูหมายเหตุขอ้ 17)
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)

รายได้ดอกเบี้ย (ดูหมายเหตุขอ้ 17)
บริ ษทั ไทรทัน รี ซอร์ สเซส จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริ การ
(ดูหมายเหตุขอ้ 17)
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)

รายได้อื่น (ดูหมายเหตุขอ้ 17)
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท

-

-

2,610,000
2,610,000

-

-

38,351
2,367,321
2,405,672

2,367,320
2,367,320

-

-

531,000
531,000

1,332,000
531,000
1,863,000

-

-

143,053
-

167,086
167,086
334,172

143,053

300,000
300,000
600,000

-

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
ค่าใช้จ่ายในการประมูล
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

25.2

-

10,000

1,215,000
8,637,166
314,943
10,167,109

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท

1,340,000
4,393,022
308,520
6,041,542

-

-

1,215,000
3,683,957
280,833
5,179,790

1,010,000
1,502,281
160,369
2,672,650

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
บำท

ลูกหนี้อื่น (ดูหมายเหตุขอ้ 6)
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)

-

-

1,178,714

เงินทดรองจ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 6)
บริ ษทั ไทรทัน กรี น เอนเนอร์จี จากัด

-

-

409

-

-

48,822
15,436,576
15,485,398

-

-

ดอกเบี้ยค้างรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 6)
บริ ษทั ไทรทัน รี ซอร์สเซส จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)

เงินทดรองรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 16)
บริ ษทั ไทรทัน กรี น เอนเนอร์จี จากัด
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-

1,162,094

-

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

501,654

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
บำท
เงินมัดจำทีจ่ ะได้ รับคืนภำยในหนึง่ ปี
เงินประกันการเสนองาน
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

10,000,000

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
บำท

-

-

-

25.3 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายการเคลื่อนไหวของเงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีดงั นี้
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
บำท
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ไทรทัน รี ซอร์ สเซส จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)

2,100,000
184,000,000
186,100,000

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรเปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึน้
ลดลง
บำท
บำท
1,500,000
1,500,000

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนำคม
2562
บำท
3,600,000
184,000,000
187,600,000

รายการเคลื่ อนไหวของเงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่ บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีดงั นี้
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
บำท
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)

184,000,000
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรเปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึน้
ลดลง
บำท
บำท
-

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนำคม
2561
บำท
184,000,000

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
25.4 สัญญาที่สาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งได้ทาสัญญายืมใช้คงรู ปที่ดินของบริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ ง
โดยบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งนาที่ดินของบริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ งไปจดจานองเป็ นหลักประกันวงเงิ น
สิ นเชื่อกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งในการดาเนิ นโครงการก่อสร้าง โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา
6 ปี นับจากวันที่ 26 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2566
26. กำรเปลีย่ นแปลงในหนีส้ ิ นทีเ่ กิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ
2561 มีดงั นี้

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
บำท
24,455,080

งบกำรเงินรวม
กระแสเงินสด กำรเปลีย่ นแปลงที่
ณ วันที่
ไม่ ใช่ เงินสด
31 มีนำคม
สัญญำใหม่
2562
บำท
บำท
บำท
(3,305,060)
- 21,150,020

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

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

งบกำรเงินรวม
กระแสเงินสด กำรเปลีย่ นแปลงที่
ไม่ ใช่ เงินสด
สัญญำใหม่
บำท
บำท
- (8,518,486)
23,431,729

ณ วันที่
31 มีนำคม
2561
บำท
30,000,000
49,630,343

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
บำท
963,015

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กระแสเงินสด กำรเปลีย่ นแปลงที่
ไม่ ใช่ เงินสด
สัญญำใหม่
บำท
บำท
(90,097)
-

ณ วันที่
31 มีนำคม
2562
บำท
872,918
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
บำท
1,785,839

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กระแสเงินสด กำรเปลีย่ นแปลงที่
ไม่ ใช่ เงินสด
สัญญำใหม่
บำท
บำท
(179,653)
-

ณ วันที่
31 มีนำคม
2561
บำท
1,606,186

27. หนังสื อคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีหนังสื อค้ าประกันจากธนาคารเพื่อ
ค้ าประกันการดาเนินงานตามปกติของธุ รกิจเป็ นจานวน 821.46 ล้านบาท และ 743.73 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยหลักประกันการออกหนังสื อค้ าประกันของธนาคาร ประกอบด้วย โอนสิ ทธิ การรับเงินค่าจ้างก่อสร้าง
ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เงิ นฝากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 4) ที่ดินพร้ อมสิ่ ง
ปลูกสร้ างของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างของบริ ษทั อาร์ ไจล์
ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ซึ่งแสดงเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม และค้ าประกันโดยบริ ษทั
28. ภำระผูกพันตำมสั ญญำ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้
28.1 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ ดังนี้

ครบกำหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป

ครบกำหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
สัญญำเช่ ำ สัญญำบริกำร สัญญำเช่ ำ สัญญำบริกำร
บำท
บำท
บำท
บำท
6,275,353
15,905,100
14,670,000
36,850,453

5,162,897
5,162,897

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

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
สัญญำเช่ ำ สัญญำบริกำร สัญญำเช่ ำ สัญญำบริกำร
บำท
บำท
บำท
บำท
4,087,200
15,684,500
14,670,000
34,441,700
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5,162,897
5,162,897

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

7,315,567
7,315,567

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
28.2 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันอื่น ๆ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
บำท
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน

89,861,068

75,307,729

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
บำท
-

-

29. คดีฟ้องร้ อง
ในปี 2558 บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั พร้อมทั้งหน่วยงานของรัฐกับพวก
รวม 8 คน ได้ถูกฟ้ องร้ องจากบุคคลหนึ่ ง โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ถูกฟ้ องร้ องในคดี เป็ นจาเลยลาดับที่ 8
ต่อศาลปกครองกลาง ทั้งหมด 4 คดี เกี่ยวกับกรณี เรี ยกค่าเสี ยหายของที่ดิน และทาให้ขาดรายได้ โดยมีทุนทรัพย์
ที่ถูกฟ้ องร้องเป็ นจานวน 87.49 ล้านบาท ซึ่ ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง อย่างไรก็ตาม กลุ่ มผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่าบริ ษทั ย่อยดังกล่ าวจะไม่ได้รับ
ค่าเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสาคัญจากคดี ฟ้องร้ องดังกล่ าว จึ งยังมิได้บนั ทึ กประมาณการหนี้ สินที่ อาจจะ
เกิดขึ้นไว้ในงบการเงิน
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
30. กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
รายการสิ นทรัพย์ทางการเงิ นบางรายการของกลุ่มบริ ษทั มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน

1. เงินลงทุนระยะสั้นใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
- ตราสารทุน
2. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุนสุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
มูลค่ ำยุตธิ รรม (บำท)
11,500,000
26,695,015

128,000,000

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
มูลค่ ำยุตธิ รรม (บำท)
11,500,000
26,695,015

-

128,000,000

-

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

ลาดับ 1

ลาดับ 2

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

31. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
31.1 การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าชดเชยกรณี เลิกจ้าง
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่ งได้กาหนดอัตรา
ค่าชดเชยเพิ่มเติ มกรณี นายจ้างเลิ กจ้าง สาหรับลู กจ้างซึ่ งทางานติ ดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้ นไปให้มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน นั้นได้ประกาศลงในราชกิ จจานุ เบกษาเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป โดยกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั จะรับรู ้ ตน้ ทุนบริ การในอดี ตเพิ่มขึ้นในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
เป็ นจานวนประมาณ 0.99 ล้านบาท และ 0.69 ล้านบาท ตามลาดับ เมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
31.2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 บริ ษทั ได้รับหนังสื อจากกองทุนแห่ งหนึ่ งซึ่ งได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าหุ ้น
สามัญ จานวน 15.36 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า 485.97 ล้านบาท) ตามที่ได้เปิ ดเผยใน
หมายเหตุขอ้ 22.4 โดยกองทุนดังกล่าวมีคาสั่งให้บริ ษทั โอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นดังกล่าวคืนทั้ง
จ านวน บริ ษัท ได้โ อนเงิ น รั บ ล่ ว งหน้ า ค่ า หุ ้ น ดัง กล่ า วคื น ให้ ก องทุ น ดัง กล่ า วแล้ว เมื่ อ วัน ที่
30 เมษายน 2562
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
31.3 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้มีมติ ดังต่อไปนี้
31.3.1 อนุ ม ตั ิ ให้จดั สรรก าไรสุ ทธิ เป็ นทุ นส ารองตามกฎหมายในอัตราร้ อยละ 5 ของก าไรสุ ทธิ
สาหรับผลการดาเนินงานรอบปี 2561 เท่ากับจานวน 2,810,366.15 บาท และให้จ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนิ นงานรอบปี 2561 เป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.0034 บาท รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น จานวน 27,314,167 บาท โดยกาหนดให้วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็ นวันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล กาหนดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นภายใน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
31.3.2 อนุ มตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ ม
จานวน 1,161,029,408.80 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 969,029,408.80 บาท โดยตัดหุ ้น
สามัญที่ ไม่ สามารถนาออกจาหน่ ายได้เนื่ องจากสิ้ นสุ ดระยะเวลาเสนอขาย ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอ
ขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (ฉบับประมวล) พ.ศ.2558 ทั้งนี้ ภายหลังดาเนิ นการ
ลดทุนจดทะเบียน บริ ษทั จะยังคงเหลือหุ ้นที่ยงั ไม่ได้จาหน่าย จานวน 1,656,715,681 หุ ้น ซึ่ ง
เป็ นหุ น้ ที่ออกไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นของบริ ษทั รุ่ นที่ 3
(TRITN-W3) และหุ ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับ การแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน (TRITN-WA)
31.3.3 อนุมตั ิให้ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 1,600,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.10 บาท ราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.35 บาท เป็ นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
แก่บุคคลในวงจากัด ให้แก่ Zico Trust (s) Ltd. ในฐานะทรัสตีของ Asia Alpha Equity Fund 3
จานวน 1,400,000,000 หุน้ และ บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จานวน 200,000,000 หุน้
31.3.4 อนุ ม ัติใ ห้อ อกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้น สามัญของบริ ษ ัท รุ่ น ที่ 4
(ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 4 หรื อ TRITN-W4) จานวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย ให้แก่
Zico Trust (s) Ltd. ในฐานะทรัสตีของ Asia Alpha Equity Fund 3 จานวน 280,000,000 หน่วย
และ บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จานวน 40,000,000 หน่ วย โดยไม่คิดมูลค่า
และกาหนดราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ น้
31.3.5 อนุ ม ัติ ใ ห้ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก 192,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย น จ านวน
969,029,408.80 บาท เป็ นจานวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน
1,920,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
32. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รายการบางรายการในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2561 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบกาไร
ขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนี้
งบกำรเงินรวม
ก่ อนจัด
ประเภทใหม่
บำท

18,390,619
6,652,534

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

จัดประเภทใหม่
บำท

หลังจัด
ประเภทใหม่
บำท

5,234,886
(5,234,886)

23,625,505
1,417,648

33. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำล
ข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่า งกาลนี้ ไ ด้รั บ การอนุ ม ตั ิ ใ ห้อ อกโดยคณะกรรมการของบริ ษ ทั เมื่ อ วัน ที่
10 พฤษภาคม 2562
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