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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและ 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงิน
ระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 
 วลัลภ  วไิลวรวทิย ์

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 
วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 718,636,668 214,737,447 139,810,087 73,786,226
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 4 15,207,381 6,004,972 -              -             
เงินลงทนุชัว่คราว 5 54,165,150 165,117,021    54,165,150 165,117,021
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 358,529,588 168,407,609    10,405,524 6,543,542
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24.3 -              -             184,000,000 184,000,000
มลูคา่งานท่ีท าเสร็จและยงัไมไ่ดเ้รียกเกบ็ 7 285,187,014 342,014,914    -              -             
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง 7 116,444,404 243,494,174    -              -             
งานระหวา่งก่อสร้าง 2,560,395 4,369,150        -              -             
สินคา้คงเหลือ 8 10,137,974 9,763,217        -              -             
ภาษีมลูคา่เพ่ิม 33,080,381 26,500,284      6,026                -             
คา่เช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้
ตดัจ าหน่ายภายในหน่ึงปี 6,642,772 6,790,775        1,644,000 -             

เงินมดัจ าท่ีจะไดรั้บคืนภายในหน่ึงปี 9,815,362 887,037           -              -             
เงินมดัจ าเงินลงทนุในบริษทัอ่ืน 9 -              -             -              -             
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 4,862,365         -             2,204,308         -             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,615,269,454 1,188,086,600 392,235,095 429,446,789

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์ (ต่อ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 4 28,893,348 28,893,348      -              -             
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 -              -             -              -             
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 -              -             546,059,564     548,298,275    
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 12 -              -             -              -             
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 133,550,959 133,699,726    -              -             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 406,516,144 420,985,156    55,943,330       60,424,787      
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 785,972 388,639           22,753              18,258             
คา่ใชสิ้ทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ 1,405,775 1,661,997        -              -             
คา่เช่าท่ีดินระยะยาวจ่ายล่วงหนา้ 550,335 1,600,792        -              -             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 41,829,630 30,732,900      191,128            2,860,625        
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 44,315,328 13,868,466      2,860,625         -             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 7,957,235 9,683,077        -              -             
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 3,147,907 2,038,800        201,000            201,000           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 668,952,633 643,552,901 605,278,400 611,802,945
รวมสินทรัพย์ 2,284,222,087 1,831,639,501 997,513,495 1,041,249,734

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 15 30,000,000       30,000,000      -              -             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 789,048,509     253,706,938    5,024,730         5,605,128
เงินประกนัผลงาน 44,031,512       9,042,217        -              -             
รายไดรั้บล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง 7 159,629,602     297,564,344    -              -             
ตน้ทนุท่ียงัไมไ่ดเ้รียกช าระ 7 218,788,888     264,748,586    -              -             
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23,136,771       29,113,351      357,280            733,711
ภาษีมลูคา่เพ่ิม 1,306,610         2,458,156        -              583,515
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -              34,676             -              -             
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 4,967,102         3,701,869        368,721            157,122
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,083,968         11,250 -              -             

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,273,992,962  890,381,387 5,750,731 7,079,476

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 17,797,945       5,603,749 781,205            1,052,128
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 31,187,834       25,110,271 -              -             
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 6,126,226         3,710,598 1,323,869         1,109,095
ประมาณการคา่ใชจ่้ายในการร้ือถอน 9,418,490         9,724,090 1,255,065         1,255,065
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 500,000            2,300,000 -              -             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 65,030,495       46,448,708 3,360,139 3,416,288
รวมหนีสิ้น 1,339,023,457  936,830,095 9,110,870 10,495,764

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 22

ทนุจดทะเบียน
หุ้นสามญั 9,690,294,088 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท 969,029,409 969,029,409

หุ้นสามญั 8,033,578,407 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท 803,357,841 803,357,841

ทนุท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 8,033,578,407 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท 803,357,841 803,357,841 803,357,841     803,357,841

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 22.3 236,854,830 548,392,949 236,854,830     548,392,949
ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงในสดัส่วน
   การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 79,109,071 79,109,071 -              -             
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 22.2 361,785            -             361,785            -             
ขาดทนุสะสม

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร -160,856,099 -528,051,835 (26,251,917)      -311,538,119
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น -25,919,914 -9,458,701 (25,919,914)      (9,458,701)       

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทั 932,907,514 893,349,325 988,402,625     1,030,753,970
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 12,291,116 1,460,081 -              -             

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 945,198,630 894,809,406 988,402,625     1,030,753,970
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,284,222,087 1,831,639,501 997,513,495     1,041,249,734

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561

หน่วย : บาท

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดง้านก่อสร้าง 7 617,542,947 115,036,165 -             -              

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโฆษณา 18,698,916 17,774,676 -             -              

รายไดค้า่ผลิตส่ือโฆษณา 3,453,040 3,926,258 -             -              

รายไดอ่ื้น 17 19,267,763 4,074,270 6,402,083          9,944,271           

รวมรายได้ 658,962,666     140,811,369      6,402,083          9,944,271           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุงานก่อสร้าง 7 548,880,839 112,391,868 -             -              

ตน้ทนุการใหบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีโฆษณา 11,696,774 9,941,459 -             -              

ตน้ทนุการผลิตส่ือโฆษณา 1,492,281 1,029,191 -             -              

ตน้ทนุงานก่อสร้างท่ีไมไ่ดน้ ามาใช้ 18 10,636,999 12,146,979 -             -              

คา่ใชจ่้ายในการขาย 1,259,977 1,699,896 -             -              

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 29,520,723 28,698,605 15,350,814        12,454,294         

กลบัรายการคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -           -             -             (3,388,190)          

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 808,229            -             64,394               -              

ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุ 11,438,016 118,200 11,438,016        118,200              

ตน้ทนุทางการเงิน 4,374,548 1,394,768 28,379               34,814                

รวมค่าใช้จ่าย 620,108,386     167,420,966      26,881,603        9,219,118           

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 38,854,280       (26,609,597)       (20,479,520)       725,153              

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 19 1,326,517 7,047,202 -             -              

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานต่อเน่ืองส าหรับงวด 37,527,763       (33,656,799)       (20,479,520)       725,153              

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวด 21 (122,390)          15,979,720        -             5,900,703           

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 37,405,373 -17,677,079 -20,479,520 6,625,856

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย -7,152,381 615,795 (7,152,381)         615,795              

รวมรายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (7,152,381)       615,795             (7,152,381)         615,795              

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด - สุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (7,152,381)       615,795             (7,152,381)         615,795              

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 30,252,992 (17,061,284)       (27,631,901)       7,241,651           

ส่วนของก าไร (ขาดทุน) ที่เป็นของ

ผูถื้อหุ้นของบริษทัจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 29,316,474       (29,223,045)       (20,479,520)       725,153              

ผูถื้อหุ้นของบริษทัจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (122,390)          15,979,720        -               5,900,703           

29,194,084       (13,243,325)       (20,479,520)       6,625,856           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 8,211,289         (4,433,754)         -             -              

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 37,405,373       (17,677,079)       (20,479,520)       6,625,856           

ส่วนของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ

ผูถื้อหุ้นของบริษทัจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 22,164,093       (28,607,250)       (27,631,901)       1,340,948           

ผูถื้อหุ้นของบริษทัจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (122,390)          15,979,720        -             5,900,703           

22,041,703       (12,627,530)       (27,631,901)       7,241,651           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 8,211,289         (4,433,754)         -             -              

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 30,252,992       (17,061,284)       (27,631,901)       7,241,651           

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 20.1

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.00365            (0.00364)            (0.00255)            0.00009              

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (0.00002)          0.00199             -               0.00073              

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 20.2

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นปรับลดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.00352            (0.00364)            (0.00246)            0.00009              

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นปรับลดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (0.00001)          0.00199             -             0.00073              

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

รายได้
รายไดง้านก่อสร้าง 7 1,507,705,213    144,490,498 -              -                
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโฆษณา 35,486,516         34,440,282 -              -                
รายไดค้า่ผลิตส่ือโฆษณา 7,645,860           6,879,045 -              -                
รายไดอ่ื้น 17 48,261,789         6,537,070 14,693,052 16,746,314

รวมรายได้ 1,599,099,378    192,346,895 14,693,052 16,746,314
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุงานก่อสร้าง 7 1,397,136,245    132,960,460 -              -                
ตน้ทนุการใหบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีโฆษณา 19,654,254         19,235,860 -              -                
ตน้ทนุการผลิตส่ือโฆษณา 3,212,286           1,930,126 -              -                
ตน้ทนุงานก่อสร้างท่ีไมไ่ดน้ ามาใช้ 18 21,347,435         32,483,022 -              -                
คา่ใชจ่้ายในการขาย 2,769,968           3,450,422 -              -                
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 51,034,056         56,356,708 24,924,904 24,787,842
กลบัรายการคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                -3,100,000 -              -5,550,575
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) 577,000              -            -166,835 -                
ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุ 16,131,054         8,295,646 16,131,054 8,295,646
ขาดทนุอ่ืน -                136,324 -              1,080
ตน้ทนุทางการเงิน 11,027,082         2,917,912 55,846 71,920

รวมค่าใช้จ่าย 1,522,889,380    254,666,480    40,944,969 27,605,913

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 76,209,998         (62,319,585)    -26,251,917 -10,859,599
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 19 8,157,282           6,502,926 -              -                
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานต่อเน่ืองส าหรับงวด 68,052,716         (68,822,511)    -26,251,917 -10,859,599
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวด 21 (148,551)             22,828,748      -              5,900,703
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 67,904,165         (45,993,763)    -26,251,917 -4,958,896

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย (16,461,213)        615,795 -16,461,213 615,795
รวมรายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (16,461,213)        615,795 -16,461,213 615,795

รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว้ (1,769,391)          -            -              -                
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีไมถู่กจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 353,878              -            -              -                
รวมรายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,415,513)          -            -              -                
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด - สุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (17,876,726)        615,795           (16,461,213)      615,795              
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 50,027,439         (45,377,968)    (42,713,130)      (4,343,101)          

ส่วนของก าไร (ขาดทุน) ที่เป็นของ
ผูถื้อหุ้นของบริษทัจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 57,221,681         (60,799,052)    -26,251,917 -10,859,599
ผูถื้อหุ้นของบริษทัจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (148,551)             22,828,748 -              5,900,703           

57,073,130         (37,970,304)    -26,251,917 -4,958,896
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 10,831,035         -8,023,459 -              -                

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 67,904,165         (45,993,763)    -26,251,917 -4,958,896

ส่วนของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ
ผูถื้อหุ้นของบริษทัจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 39,344,955         (60,183,257)    -42,713,130 -10,243,804
ผูถื้อหุ้นของบริษทัจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (148,551)             22,828,748      -              5,900,703           

39,196,404         (37,354,509)    -42,713,130 -4,343,101
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 10,831,035         -8,023,459 -              -                

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 50,027,439         (45,377,968)    -42,713,130 -4,343,101

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 20.1
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.00712              (0.00757)         (0.00327)           (0.00135)             

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (0.00002)             0.00284           -              0.00073              

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 20.2
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นปรับลดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.00693              (0.00757)         (0.00318)           (0.00135)

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นปรับลดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (0.00002)             0.00284           -              0.00073              

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิจากการ การเปลี่ยนแปลง รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกนิ เปลี่ยนแปลงในสัดส่วน ใบส าคญัแสดงสิทธิ ขาดทุน ในมูลค่ายุติธรรมของ ผู้ถือหุ้น ส่วนของส่วนได้เสีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น การถือหุ้นในบริษทัย่อย ที่จะซื้อหุ้นสามญั สะสม เงินลงทุนเผื่อขาย ของบริษทั ที่ไม่มอี านาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2560

ยอดคงเหลอื 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -              -              -                   -                 -37,970,304 615,795 -37,354,509 (8,023,459)             (45,377,968)        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2560 803,357,841 548,392,949 79,109,071 -                 -527,212,212 615,795 904,263,444 2,789,632 907,053,076

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561

ยอดคงเหลอื 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 22.2 -              -              -                   361,785                   -               -                  361,785 -               361,785

โอนไปขาดทุนสะสม 22.3 -              (311,538,119)    -                   -                 311,538,119       -                  -            -               -            

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -              -              -                   -                 55,657,617 (16,461,213)              39,196,404 10,831,035 50,027,439

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2561 803,357,841 236,854,830 79,109,071 361,785 -160,856,099 -25,919,914 932,907,514 12,291,116 945,198,630

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : บาท

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

งบการเงินรวม

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลง

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกนิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ในมูลค่ายุติธรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่จะซื้อหุ้นสามญั ขาดทุนสะสม เงินลงทุนเผื่อขาย ผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2560

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 803,357,841 548,392,949 -                 -295,340,272 -                      1,056,410,518

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                   -                       -                 -4,958,896 615,795 -4,343,101

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2560 803,357,841            548,392,949              -                 (300,299,168)     615,795                         1,052,067,417      

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 803,357,841 548,392,949 -                 -311,538,119 -9,458,701 1,030,753,970

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 22.2 -                 -                   361,785 -           -                      361,785                

โอนไปขาดทุนสะสม 22.3 -                 (311,538,119)             -                 311,538,119       -                      -                       

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                 -                   -                 -26,251,917 (16,461,213)                  -42,713,130

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2561 803,357,841 236,854,830 361,785 -26,251,917 (25,919,914)                  988,402,625

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

งบการเงินเฉพาะกจิการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานต่อเน่ืองก่อนคา่ใชจ่้าย
ภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 76,209,998 -62,319,585 -26,251,917 -10,859,599

รายการปรับปรุง 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 34,145,568 35,329,613 4,044,675 4,374,440
โอนกลบัคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                   -3,100,000 -             -5,550,575
คา่ใชสิ้ทธิส าหรับการผลประโยชนต์ดัจ าหน่าย 256,222 342,673 -             -          
ประมาณการคา่ใชจ่้ายร้ือถอน -305,600 -             -             -          
คา่เช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย 7,710,242              7,847,787 1,956,000 1,956,000
กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ -505,725 -             (462,527)          -          
ก าไรจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                   -37,112 -             -          
(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (4,749,114)             -870,551 -1,487,004 1,080
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 1,636,169 -             -             -          
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของอุปกรณ์ 881,052 -             -             -          
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -             295,692 -          
คา่ใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 785,641 675,589 354,177 301,736
คา่เผ่ือการเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุชัว่คราว 1,900,621 -             1,900,621 -          
ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว 14,979,130 8,295,646 14,979,130 8,295,646
รายไดเ้งินปันผล -803,594 -1,069,500 -803,594 -1,069,500
ดอกเบ้ียรับ -1,793,009 -903,076 -6,433,674 -5,583,453
คา่ใชจ่้ายโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัส าหรับพนกังาน 361,785 -             100,496            -          
ตน้ทนุทางการเงิน 11,027,082 2,917,912 55,846 71,920

141,736,468 -12,890,604 -11,752,079 -8,062,305

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 
2561 2560 2561 2560

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -190,004,418 -88,239,627 514,676 6,552,466
มลูคา่งานท่ีท าเสร็จและยงัไมไ่ดเ้รียกเกบ็ 56,827,900 -36,758,567 -             -          
งานระหวา่งก่อสร้าง 1,808,755 -50,453 -             -          
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง 127,049,770 -             -             -          
สินคา้คงเหลือ -374,757 194,787 -             -          
ภาษีมลูคา่เพ่ิมสุทธิตามหน่วยภาษี -7,731,643 29,390,329 -589,541 298,784
คา่เช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ -6,511,782 -7,366,173 (3,600,000)       (3,600,000)    
เงินมดัจ าท่ีจะไดรั้บคืนภายในหน่ึงปี -8,928,325 166,659 -             -          
เงินมดัจ าบริการช่องสญัญาณดาวเทียม -                   5,134,810 -             -          
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน -4,862,365 -             -             -          
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                   -             261,289 -          
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน -1,109,107 8,300 -             -          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 535,333,352          (7,150,258)       -580,398 -2,808,876
เงินประกนัผลงาน 34,989,295            -             -             -          
รายไดรั้บล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง (137,934,742)         333,436,156    -             -          
ตน้ทนุท่ียงัไมไ่ดเ้รียกช าระ (45,959,698)           92,761,713      -             -          
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,072,718 33,844 -             -          
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,265,233 -362,305 211,599 -610,538
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (1,800,000)             (960,000)          -             -          

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 496,866,654 307,348,611 -15,534,454 -8,230,469
ผลประโยชนพ์นกังานจ่าย -139,403 -1,817,105 -139,403 -120,865
ดอกเบ้ียรับ 1,675,447 903,076 1,795,727 8,921,664
ดอกเบ้ียจ่าย -11,018,863 -909,777 -55,846 -71,920
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ -41,864,306 -14,179,542 -191,128 -406,962
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 139,788                 8,929,441 -             (5,900,703)    

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน 445,659,317 300,274,704 -14,125,104 -5,809,255

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



 
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินระยะยาวเพ่ิมข้ึนสุทธิ -                   -4,213,471 -             -          
เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -             -             -31,000,000
เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -             -             130,000,000
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลงสุทธิ -9,202,409 -14,879,015 -             -          
เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทนุชัว่คราว -318,184,926 -189,476,185 -318,184,926 -189,476,185
เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นกู้ -29,677,257 -29,917,208 -29,677,257 -29,917,208
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว 314,584,117 92,319,384 314,584,117 92,319,384
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหุ้นกู้ 110,888,973 -             110,888,973 -          
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ -26,798,959 -12,627,168 -59,580 -3,035,985
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน -457,865 -193,500 -7,200 -          
เงินสดรับเงินปันผล 803,594 1,069,500 803,594 1,069,500     
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 10,067,020 1,101,936 2,448,598 20,875

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 52,022,288 -156,815,727 80,796,319 -30,019,619

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 6,217,616 -16,060,359 -647,354 -342,320

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน 6,217,616 -16,060,359 -647,354 -342,320

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 503,899,221 127,398,618 66,023,861 -36,171,194
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 214,737,447 350,141,633 73,786,226 233,994,301
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 มถุินายน 718,636,668 477,540,251 139,810,087 197,823,107

ข้อมูลเพิ่มเตมิส าหรับงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีคา่อุปกรณ์ 1,344,414 3,635,283 454,750 454,750
ก าไร (ขาดทนุ) ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรม

            ของหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายในส่วนของผูถื้อหุ้น -25,919,914 615,795 -25,919,914 615,795

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : บาท

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 
หมำยเหตุ สำรบัญ 

1. การด าเนินงานและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
2. เกณฑก์ารจดัท าและน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล 
3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4. เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 
5. เงินลงทุนชัว่คราว 
6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
7. การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้าง 
8. สินคา้คงเหลือ 
9. เงินมดัจ าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 
10. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
11. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
15. วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
16. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
17. รายไดอ่ื้น 
18. ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช ้
19. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
20. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
21. การด าเนินงานท่ียกเลิก 
22. ทุนเรือนหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั  
23. ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
24. รายการกบักิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
25. การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
26. ภาระผกูพนัตามสัญญา 
27. คดีฟ้องร้อง 
28. การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
30. การอนุมติัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

 

1. กำรด ำเนินงำนและข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจ ากดัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 
12 พฤศจิกายน 2530 ต่อมาไดท้  าการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2537 

บริษทัมีที่อยูต่ามที่ไดจ้ดทะเบียนไวที้่ เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั คือ การให้เช่าป้ายโฆษณา การรับเหมาก่อสร้างและงานโยธา 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีรวมในการจดัท า             
งบการเงินรวมมีดงัน้ี 

   ส่วนได้เสียใน 

   ควำมเป็นเจ้ำของ 
   ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

  ประเทศที่ 2561 2560 
ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ กิจกำรจัดตั้ง ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อยทางตรง     
บริษทั ดิจิตอล ไร้ท ์พิคเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)* จ าหน่ายเทปวีดีโอและวซีีดี ประเทศไทย 100.00 100.00 
บริษทั อิน แอนด ์ออน สตูดิโอ จ ากดั* รับจดังานคอนเสิร์ต ประเทศไทย                     -                     - 
บริษทั ไลฟ์ เรดิโอ จ ากดั* จดัรายการส่ือวิทย ุ ประเทศไทย                     -                     - 
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) รับจา้งผลิตและให้บริการเช่าป้ายโฆษณา ประเทศไทย 99.99 99.99 
 และส่ือดิจิตอลมีเดีย    
บริษทั อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  ให้บริการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ประเทศไทย 100.00 100.00 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) รับเหมาก่อสร้างและงานโยธา ประเทศไทย 84.21 84.21 
บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั** ธุรกิจพลงังาน พลงังานทดแทน และเหมืองแร่ ประเทศไทย 100.00 100.00 
บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั** ผลิตรายการโทรทศัน์และให้บริการเคเบ้ิลทีวี ประเทศไทย  93.32 93.32  
บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั ผลิตรายการโทรทศัน์และให้บริการเคเบ้ิลทีวี ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั ผลิตรายการโทรทศัน์และให้บริการเคเบ้ิลทีวี ประเทศไทย 99.99 99.99 

*  จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้และอยูใ่นระหวา่งช าระบญัชี 
**  จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้ 
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   ส่วนได้เสียใน 
   ควำมเป็นเจ้ำของ 
   ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
  ประเทศที่ 2561 2560 

ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ กิจกำรจัดตั้ง ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อยทางอ้อม     
บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั  ด าเนินธุรกิจการลงทุนก่อสร้างป้ายโฆษณา ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั** ให้บริการระบบออกอากาศรายการโทรทศัน์    
 และให้เช่าสตูดิโอ ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั ลูเซนท ์เอนเนอร์จี จ  ากดั การถือเงินลงทุน ประเทศไทย 84.21 84.21 
บริษทั ป๊อบ สตาร์ซ แมนเนจเมนท ์จ ากดั* ตวัแทนและกิจการจดัหานกัแสดง ประเทศไทย 99.93 99.93 

*  จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้และอยูใ่นระหวา่งช าระบญัชี 
**  จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้ 

รายการระหว่างกิจการท่ีมีสาระส าคญัระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว     
งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ไดร้วมขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลของบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ท่ีได ้     
สอบทานแลว้ 

บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน ดังนั้น 
งบการเงินน้ีจึงอาจไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยู่หรือผลการด าเนินงานซ่ึงอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีบริษทั
และบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำล 

2.1 เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
(1) งบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัท าข้ึนในสกุล

เงินบาทและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง “การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม
ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งงวด บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบงัคับใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั 

(3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงัไม่มีผล
บงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
“รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้” ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 14  มีนาคม 
2561 และจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม  2562  เป็นตน้ไป 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบั
งบการเงินของกลุ่มบริษทั เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดย
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 
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(4) งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

(5) ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2561 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

(6) ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินระหวา่งกาล ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

(7) ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล
ฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยที่จดัท า
ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.2 สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน 
การด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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3. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
งบการเงินระหวา่งกาลจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัที่ใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการจ่ายโดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑ์ซ่ึงไดแ้ก่ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญั ที่เร่ิมน ามาใชใ้นงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 โดยนโยบายการบญัชีส าหรับการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ มีดงัต่อไปน้ี 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของโครงการ โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของ 
ตราสารทุนท่ีออกให ้ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ  

รายจ่ายของโครงการ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและบนัทึกเป็นส่วนเพิ่มในรายการ 
“เพิ่มทุนจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั” ในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาท่ี 
การใหบ้ริการและ/หรือผลงานท่ีก าหนดไวใ้นโครงการเป็นไปตามเง่ือนไข  

4. เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีต่ิดภำระค ำ้ประกนั 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระ 
ค ้าประกนัเป็นเงินฝากออมทรัพยท่ี์ถึงก าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี จ านวน 15.21 ลา้นบาท และ 6.00 
ลา้นบาท ตามล าดบั มีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.38 ต่อปี เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้ าประกนั
ดงักล่าวใชเ้ป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี (งบเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั
เป็นเงินฝากออมทรัพย ์และเงินฝากประจ า จ านวน 28.89 ลา้นบาท มีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.38 ต่อปี 
ถึงร้อยละ 1.10 ต่อปี เงินฝากออมทรัพยด์งักล่าวใช้เป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน  
(ดูหมายเหตุขอ้ 15) และเงินฝากประจ าดงักล่าวใช้เป็นหลกัทรัพยเ์พื่อค ้าประกนัหนงัสือค ้ าประกนัการเช่า 
(งบเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 
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5. เงินลงทุนช่ัวครำว 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนชัว่คราว มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - ตราสารทุน 8,212,500  41,400,000  8,212,500  41,400,000 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - ตราสารทุน 45,952,650  34,163,500  45,952,650  34,163,500 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี -  89,553,521  -  89,553,521 

 54,165,150  165,117,021  54,165,150  165,117,021 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 รำคำทุน  ก ำไรขั้นต้น  ขำดทุนขั้นต้น  มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน  ที่ยงัไม่ได้เกดิขึน้  ที่ยงัไม่ได้เกดิขึน้  ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 
 2561      2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพย์เพื่อค้ำ        
ตรำสำรทุน        
- หุ้นสามญั 9,364,425  -  (1,151,925)  8,212,500 
 9,364,425  -  (1,151,925)  8,212,500 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 รำคำทุน  ก ำไรขั้นต้น  ขำดทุนขั้นต้น  มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน  ที่ยงัไม่ได้เกดิขึน้  ที่ยงัไม่ได้เกดิขึน้  ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 
 2561      2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพย์เผื่อขำย        
ตรำสำรทุน        
- หุ้นสามญั 71,872,564  -  (25,919,914)  45,952,650 
 71,872,564  -  (25,919,914)  45,952,650 

 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 รำคำทุน  ก ำไรขั้นต้น  ขำดทุนขั้นต้น  มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  ที่ยงัไม่ได้เกดิขึน้  ที่ยงัไม่ได้เกดิขึน้  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
 2560      2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพย์เพื่อค้ำ        
ตรำสำรทุน        
- หุ้นสามญั 40,651,303  748,697  -  41,400,000 
 40,651,303  748,697  -  41,400,000 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 รำคำทุน  ก ำไรขั้นต้น  ขำดทุนขั้นต้น  มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  ที่ยงัไม่ได้เกดิขึน้  ที่ยงัไม่ได้เกดิขึน้  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
 2560      2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพย์เผื่อขำย        
ตรำสำรทุน        

- หุ้นสามญั 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 30 มิถุนายน 2561 : ไม่มี) 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 รำคำทุน  ก ำไรขั้นต้น  ขำดทุนขั้นต้น  มูลค่ำยุติธรรม 
 ตัดจ ำหน่ำย  ที่ยงัไม่ได้เกดิขึน้  ที่ยงัไม่ได้เกดิขึน้   
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม      ณ วนัที่ 31  ธันวำคม 
 2560      2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพย์เผื่อขำย        
- หุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีอา้งอิงกบัราคาหุ้น* 89,553,521  -  -  89,553,521 
 89,553,521  -  -  89,553,521 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงเป็นหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีอา้งอิงกบัราคา
หุ้นซ่ึงอายคุรบก าหนดภายใน 1 เดือน โดยบริษทัมีสิทธิเลือกวิธีการรับช าระหุ้นกูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวเป็นหุ้นสามญัในความตอ้งการของ
ตลาดท่ีอา้งอิงหรือเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ีถึงก าหนดช าระในเดือนมกราคม 2561 บริษทั
เลือกรับช าระเป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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รายการการซ้ือขายเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อคา้ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัซ้ือเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อคา้
จ านวน 9.36 ลา้นบาท และ 13.53 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 มีการขายเงินลงทุนระยะสั้ นเพื่อคา้จ านวน 3.60 ล้านบาท (ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2561 : ไม่มี) 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัซ้ือเงินลงทุนระยะสั้ นเพื่อคา้จ านวน 
261.45 ลา้นบาท และ 63.21 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีการขายเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อคา้จ านวน 297.12 
ลา้นบาท และ 53.64 ลา้นบาท ตามล าดบั  

รายการการซ้ือขายเงินลงทุนระยะสั้นเผือ่ขาย 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัซ้ือเงินลงทุนระยะสั้นเผื่อขายจ านวน 79.05 ลา้น
บาท (ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 : ไม่มี) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2561 มีการขายเงินลงทุนระยะสั้นเผื่อขายจ านวน 9.69 ลา้นบาท (ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 : ไม่มี) 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัซ้ือเงินลงทุนระยะสั้นเผื่อขาย
จ านวน 56.74 ลา้นบาท และ 126.27 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีการขายเงินลงทุนระยะสั้นเผื่อขายจ านวน 
17.46 ลา้นบาท และ 38.68 ลา้นบาท ตามล าดบั  

รายการการซ้ือขายเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัซ้ือเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหน้ีที่จะ
ครบก าหนดภายใน 1 ปี จ  านวน 49.84 ลา้นบาท และมีการขายเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหน้ีที่จะ
ครบก าหนดภายใน 1 ปี จ  านวน 19.98 ลา้นบาท (ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 : ไม่มี) 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัซ้ือเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหน้ีท่ีจะ
ครบก าหนดภายใน 1 ปี จ  านวน 29.68 ลา้นบาท และ 49.84 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีการขายเงินลงทุน
ระยะสั้ นในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปีจ  านวน 110.89 ล้านบาท (ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 : ไม่มี) 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหน้ีการคา้ – บริษทัอ่ืน 265,895,663  134,155,562  288,982  1,002,691 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,232,260)  (1,305,157)  (38,000)  (38,000) 
 264,663,403  132,850,405  250,982  964,691  

 

รายไดค้า้งรับ - บริษทัอ่ืน 4,727,737  3,638,955  2,503,055  2,503,055 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,763,055)  (2,763,055)  (2,503,055)  (2,503,055) 
 1,964,682  875,900  -  - 
        
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 6,964,274  2,162,776  -  - 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (351,399)  (516,399)  -  - 
 6,612,875  1,646,377  -  - 
        
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(ดูหมายเหตขุอ้ 24.2) -  -  1,335,027  1,795,188         

เงินทดรองจ่าย - บริษทัอ่ืน 2,737,892  2,163,846  154,089  153,846 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,153,846)  (2,153,846)  (153,846)  (153,846) 
 584,046  10,000  243  - 
         
เงินทดรองจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(ดูหมายเหตขุอ้ 24.2) -  -  -  6,983 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(ดูหมายเหตขุอ้ 24.2) -  -  8,229,401  3,468,456 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน 14,712,726  8,870,001  589,871  308,224 
เงินประกนัผลงาน - บริษทัอ่ืน 69,991,856  24,154,926  -  - 
 358,529,588  168,407,609  10,405,524  6,543,542 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - บริษัทอืน่        
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 249,955,417  79,285,102  -  - 
เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหน้ี        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 12,252,144  50,989,906  -  8,130 
3 - 6 เดือน 1,060,370  1,043,250  -  - 
6 - 12 เดือน 600,000  549,980  8,130  - 
เกินกวา่ 12 เดือน 2,027,732  2,287,324  280,852  994,561 

 265,895,663  134,155,562  288,982  1,002,691 

 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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7. กำรเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำคัญเกีย่วกบัสัญญำก่อสร้ำง 
ขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้างของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน        
รายไดค้่าก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งงวด 617,542,947  115,036,165  -  - 
ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวด (548,880,839)  (112,391,868)  -  - 
ก าไรท่ีรับรู้ในระหวา่งงวด 68,662,108  2,644,297  -  - 

        
เงินงวดค่างานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดท่ีเรียกช าระแลว้ (694,200,081)  (19,502,274)  -  - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ณ ตน้งวด  (191,075,726)  -  -  - 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคตซ่ึงรับรู้เป็น

สินทรัพย ์ณ ตน้งวด 
 

(18,795,912) 
  

(8,733,618) 
  

- 
  

- 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวดท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ  

ณ ตน้งวด 
 

444,836,995 
  

- 
  

- 
  

- 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย  ณ ส้ินงวด 116,444,404  -  -  - 
ตน้ทุนก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคตซ่ึงรับรู้เป็น

สินทรัพย ์ณ ส้ินงวด 
 

12,698,369 
  

8,605,737 
  

- 
  

- 
ตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดท่ียงัไม่เรียกช าระ ณ ส้ินงวด (218,788,888)  (92,761,713)  -  - 
ตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวด (548,880,839)  (112,391,868)  -  - 

        
เงินงวดค่าก่อสร้างท่ีบริษทัเรียกเก็บแลว้ 710,176,507  411,285,635  -  - 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ ตน้งวด (469,059,672)  (157,359)  -  - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ณ ตน้งวด  250,868,700  1,282,373  -  - 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่เรียกเก็บ ณ วนัส้ินงวด 285,187,014  36,980,347  -  - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ณ ส้ินงวด (159,629,602)  (334,354,831)  -  - 
รายไดค้่าก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งงวด 617,542,947  115,036,165  -  - 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน        
รายไดค้่าก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งงวด 1,507,705,213  144,490,498  -  - 
ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างงวด (1,397,136,245)  (132,960,460)  -  - 
ก าไรท่ีรับรู้ในระหวา่งงวด 110,568,968  11,530,038  -  - 

        
เงินงวดค่างานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดท่ีเรียกช าระแลว้ (1,314,612,175)  (42,480,924)  -  - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ณ ตน้งวด (243,494,174)  -  -  - 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคต         
ซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย ์ณ ตน้งวด (14,132,367)  (6,323,560)  -  - 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวดท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ        

ณ ตน้งวด 264,748,586  -  -  - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ณ ส้ินงวด 116,444,404  -  -  - 
ตน้ทุนก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคต        

ซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย ์ณ ส้ินงวด 12,698,369  8,605,737  -  - 
ตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดท่ียงัไม่เรียกช าระ ณ ส้ินงวด (218,788,888)  (92,761,713)  -  - 
ตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวด (1,397,136,245)  (132,960,460)  -  - 

        
เงินงวดค่าก่อสร้างท่ีบริษทัเรียกเก็บแลว้ 1,426,598,371  441,168,087  -  - 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ ตน้งวด (342,014,914)  (221,780)  -  - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ณ ตน้งวด  297,564,344  918,675  -  - 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่เรียกเก็บ ณ วนัส้ินงวด 285,187,014  36,980,347  -  - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ณ ส้ินงวด (159,629,602)  (334,354,831)  -  - 
รายไดค้่าก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งงวด 1,507,705,213  144,490,498  -  - 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
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8. สินค้ำคงเหลอื 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

อะไหล่ 6,221,574  5,896,447  -  - 
วสัดุส้ินเปลือง 4,241,708  4,192,078  -  - 
หกั  ค่าเผื่อสินคา้คงเหลือลา้สมยั (325,308)  (325,308)  -  - 

 10,137,974  9,763,217  -  - 

9. เงินมัดจ ำเงินลงทุนในบริษัทอืน่ 
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2559 บริษทั ลูเซนท ์เอนเนอร์จี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มไดท้  าสัญญาเพื่อซ้ือ
ขายหุน้ของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าจ านวน 6 บริษทั กบัผูข้าย จ านวน 683 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยผูข้ายต้องส่งมอบหุ้นของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าดังกล่าวให้กับบริษทัย่อย
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 ้ผูข้ายตอ้งปฏิบติัตามสัญญาท่ี
ระบุไว ้
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ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดแ้จง้ความร้องทุกข์ต่อกองบงัคบัการปราบปรามการ
กระท าความผดิเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (“ปอศ.”) ในขอ้หาความผิดฐานฉ้อโกงกบัผูข้าย 3 ราย 
โดยเม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561 พนักงานสอบสวนไดอ้อกหมายเรียกตวัผูข้าย 3 ราย ดงักล่าวเพื่อมา
รับทราบขอ้กล่าวหาและท าประวติัอาชญากรรม โดยอยู่ระหว่างการเสนอค าฟ้องต่อศาลเป็นคดีอาญา
ต่อไป นอกจากในการด าเนินคดีทางอาญาแลว้ บริษทัยอ่ยทางออ้มอยูใ่นกระบวนการรวบรวมหลกัฐาน
เพื่อเรียกร้องขอคืนเงินในส่วนแพ่งต่อไป ต่อมา เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 พนักงานสอบสวนส่ง
ความเห็นสั่งฟ้องและส านวนการสอบสวนให้พนักงานอยัการพิจารณาเพื่อสั่งฟ้อง ต่อมา เม่ือวนัท่ี 4 
กรกฎาคม 2561 ผูบ้ริหารได้ประชุมหารือกับทีมทนายความของบริษทั โดยแจ้งให้ทีมทนายความ
ด าเนินการบงัคบัจ าน าหุน้โดยวธีิขายทอดตลาด 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินมดัจ าดงักล่าว
เต็มจ านวน เน่ืองจากบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ส าหรับการเรียกคืนเงินมดัจ าและการบงัคบัจ าน าหุน้ดงักล่าวและมีความไม่แน่นอนท่ีบริษทัยอ่ยทางออ้ม
ดงักล่าว จะได้รับเงินมดัจ าคืนจากผูข้าย อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวได้ว่าจา้งบริษทั
ผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่าของหุ้นท่ีผูข้ายน ามาจ าน าตามสัญญาซ้ือขายหุ้นและบนัทึก
ขอ้ตกลงดงักล่าวแลว้ โดยมูลค่าประเมินของมูลค่าหุน้ดงักล่าวมีมูลค่าโดยประมาณ 115 ลา้นบาท 
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนในบริษทัร่วม มีดงัน้ี 

       งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   สัดส่วนกำรถือหุ้น  ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมญั)  วธิีส่วนได้เสีย  วธีิรำคำทุน 

   ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
   30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
   2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ 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 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า           -  -  (19,500,489)  (19,500,489) 
           -  -  -  - 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

     งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
   สัดส่วนกำรถือหุ้น ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) วธีิรำคำทุน 
   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
   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  อิน แอนด ์ออน สตูดิโอ จ ากดั* รับจดังานคอนเสิร์ต ประเทศไทย - - 20.00 20.00 -  - 
บริษทั ไลฟ์ เรดิโอ จ ากดั* จดัรายการส่ือวิทย ุ ประเทศไทย - - 100.00 100.00 -  - 
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน)  รับจา้งผลิตและให้บริการเช่าป้ายโฆษณาและส่ือดิจิตอลมีเดีย ประเทศไทย 99.99 99.99 180.00 180.00 275,343,501  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 84.21 84.21 190.00 190.00 295,289,275  295,088,283 
บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั** ธุรกิจพลงังาน 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 ไทยไชโย ทีวี จ ากดั ผลิตรายการโทรทศัน์และให้บริการเคเบ้ิลทีวี ประเทศไทย 99.99 99.99 32.00 32.00 31,999,700  31,999,700 
บริษทั ป๊อป ทีวี จ ากดั ผลิตรายการโทรทศัน์และให้บริการเคเบ้ิลทีวี ประเทศไทย 99.99 99.99 42.00 42.00 41,999,700  41,999,700 
รวม       1,266,262,172  1,481,570,883 
หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า       (720,202,608)  (933,272,608) 
       546,059,564  548,298,275 
บริษัทย่อยโดยอ้อม          
บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั  ด าเนินธุรกิจการลงทุนก่อสร้างป้ายโฆษณา ประเทศไทย 99.99 99.99 113.00 113.00 113,000,000  113,000,000 
บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั** ให้บริการระบบออกอากาศรายการโทรทศัน์และให้เช่าสตูดิโอ ประเทศไทย 99.99 99.99 5.00 5.00 -  4,999,700 
บริษทั ลูเซนท ์เอนเนอร์จี จ ากดั การถือเงินลงทุน ประเทศไทย 84.21 84.21 1.00 1.00 999,970  999,970 
บริษทั ป๊อปสตาร์ซ แมเนจเมนท ์จ ากดั* ตวัแทนและกิจการหานกัแสดง ประเทศไทย 99.93 99.93 1.00 1.00 999,300  999,300 
* จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้และอยูใ่นระหว่างช าระบญัชี 
** จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้
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บริษทั อิน แอนด ์ออน สตูดิโอ จ ากดั และบริษทั ไลฟ์ เรดิโอ จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยของ 
บริษทั อิน แอนด์ ออน สตูดิโอ จ ากดั และบริษทั ไลฟ์ เรดิโอ จ ากดั จ  านวน 20.00 ลา้นบาท และ 97.50 
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต้ั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 

บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั และบริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั 
เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัแผนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างธุรกิจ 
ของกลุ่มบริษทั โดยบริษทัจะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ป๊อป ทีวี จ  ากดั และบริษทั ไทยไชโย ทีวี จ  ากดั 
จากบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) และหุ้นสามญัของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั จาก บริษทั อาร์ไจล ์
ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั ดว้ยราคาตามบญัชี ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างธุรกิจ
ภายในกลุ่ม ส่งผลให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ป๊อป ทีวี จ  ากดั บริษทั ไทยไชโย ทีวี จ  ากดั 
และบริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั จ  านวนร้อยละ 99.99 ร้อยละ 99.99 และร้อยละ 93.32 ตามล าดบั โดยบริษทัได้
ท ารายการดงักล่าวแลว้เสร็จในระหวา่งปี 2560 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ป๊อป ทีวี จ  ากัด คร้ังท่ี 1/2560 มีมติ
พิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 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 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยไชโย ทีวี จ  ากัด คร้ังท่ี 1/2560  
มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทั ไทยไชโย ทีวี จ  ากดั จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ 32,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 310,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 31,000,000 บาท บริษทัไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ในระหวา่งปี 2560 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั คร้ังท่ี 2/2560 มีมติพิเศษ
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั จากทุนจดทะเบียนเดิม 154,000,000 บาทและเรียกช าระมูลค่า 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 228,320,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 743,200 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 100 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 74,320,000 บาท บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวครบถว้นแลว้ในระหวา่งปี 2560 
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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 ากัด และบริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากัด                     
ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนของบริษทัเหล่าน้ี ต่อมา เม่ือวนัท่ี  
2 เมษายน 2561 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี รีซอร์สเซส จ ากดั 
และบริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั ผูถื้อหุน้ไดมี้มติพิเศษอนุมติัการเลิกบริษทั โดยบริษทัเหล่าน้ี ไดจ้ดทะเบียนการ
เลิกกิจการและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2561  

ดงันั้น บริษทัได้จดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั จ  านวนเงิน 213,070,000 บาท 
ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนแลว้จ านวน 213,070,000 บาท และบริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี รีซอร์สเซส 
จ ากดั 2,500,000 บาท เป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายหรือเพื่อจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน จ านวน 2,500,000 บาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 และกลุ่มบริษทัจดัประเภทของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี  
รีซอร์สเซส จ ากดั และบริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั เป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายหรือเพื่อจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็น
เจา้ของ ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนและหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน จ านวน 4,862,365 บาท และ 
3,083,968 บาท ตามล าดบั ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
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12. เงินลงทุนระยะยำวอืน่ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนทัว่ไป มีดงัน้ี 

      งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
    สัดส่วนกำรถือหุ้น ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมญั) วธิิรำคำทุน 
    ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
    30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
    2561 2560 2561 2560 2561  2560 

ช่ือบริษัท 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  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า        (15,000,000)  (15,000,000) 
        -  - 
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13. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมลดลงจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็น
จ านวนเงิน 14.47 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวนเงิน 4.48
ลา้นบาท เน่ืองจากการขายสินทรัพยแ์ละค่าเส่ือมราคา ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างไป 
จดจ านอง เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

14. สินทรัพย์และหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษีในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี (งบเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2561  2560 
 บำท  บำท 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี    
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 761,131  761,131 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 248,282  213,428 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,290,569  13,852,395 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสิทธิส าหรับการหาผลประโยชน ์ 275,124  275,124 
ค่าใชจ่้ายโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัส าหรับพนกังาน 12,060  - 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,587,166  15,102,078 
    
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี    
ผลต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและทางภาษี (6,629,931)  (5,419,001) 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (6,629,931)  (5,419,001) 
    
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ 7,957,235  9,683,077 
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หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2561  2560 
 บำท  บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี    
ค่าเผื่อสินคา้คงเหลือลา้สมยั 65,062  65,062 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,554,917  785,186 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 712,189  306,873 
ค่าใชจ่้ายโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัส าหรับพนกังาน 40,198  - 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 3,579,024  6,341,570 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,951,390  7,498,691 
    
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี    
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าทางการเงิน (23,118,763)  (19,145,388) 
การยดือายกุารใชง้านของสินทรัพยถ์าวร (14,020,461)  (13,463,574) 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (37,139,224)  (32,608,962) 
    
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี – สุทธิ 31,187,834  (25,110,271) 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะรับรู้ไม่เกินจ านวนท่ีเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีก าไรทางภาษี 
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้นและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้พิจารณาแล้วว่าจะไม่มี
การกลบัรายการการด้อยค่าดงักล่าวในอนาคตอนัใกล้ 

15. วงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงิน และเงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
15.1 วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีวงเงินเบิกเกินบญัชี
จากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 2.00 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 1.25 ต่อปี และ
ส่วนท่ีมากกว่า 2.00 ล้านบาท มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 13.00 ต่อปี โดยเงินเบิกเกินบญัชี
ดงักล่าว ค ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 2.00 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 
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15.2 วงเงินสินเช่ืออ่ืนจากสถาบนัการเงิน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีวงเงินกูย้ืมและ
วงเงินหนงัสือค ้าประกนักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 845.35 ลา้นบาท และ 800.05 ลา้นบาท 
ตามล าดบั เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยวงเงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนั
โดยโอนสิทธิการรับเงินค่าจา้งก่อสร้างของบริษทัย่อยดงักล่าว เงินฝากสถาบนัการเงินของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าว ท่ีดินของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง และค ้าประกนัโดยบริษทั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีวงเงินส าหรับตัว๋
สัญญาใช้เงินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 30.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั 
MLR - 1.25% ต่อปี วงเงินดงักล่าว ค ้าประกนัโดยจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีวงเงินกูย้ืมกบั
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 85.00 ลา้นบาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานของบริษทัย่อย
ดงักล่าว วงเงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยโอนสิทธิการรับเงินค่าจา้งก่อสร้างของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
จ านองท่ีดินของบริษทัยอ่ยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และค ้าประกนัโดยบริษทั 

15.3 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีตัว๋สัญญาใชเ้งิน
จากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 30.00 ลา้นบาท โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย
เท่ากบั MLR - 1.25% ต่อปี โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวค ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 
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16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 762,178,932  226,685,522  -  - 
เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์ - บริษทัอ่ืน 1,344,415  714,629  454,750  454,750 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 4,362,866  9,586,280  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตขุอ้ 24.2) -  -  -  168,814 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,853,283  1,963,750  -  - 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 233,671  1,819,871  -  - 
เงินปันผลคา้งจ่าย 350  937,625  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,109  12,329  -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน ๆ 19,070,883  11,986,932  4,569,980  4,981,564 
 789,048,509  253,706,938  5,024,730  5,605,128 

17. รำยได้อืน่ 
รายไดอ่ื้นส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดอืน  ส ำหรับงวดสำมเดอืน 
 ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน  ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
รายไดด้อกเบ้ีย (ดูหมายเหตุขอ้ 24.1) 551,946  854,527  2,828,135  3,247,456 
ก าไรสุทธิจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 228,005  37,112  124,530  - 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ         
(ดูหมายเหตุขอ้ 24.1) -  -  910,000  2,268,000 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและบริการ        
(ดูหมายเหตุขอ้ 24.1) 300,500  676,528  1,863,000  1,710,000 
รายไดจ้ากการขายวสัดุส้ินเปลือง 4,109,544  -  -  - 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัร 10,324,812  -  -  - 
รายไดอ่ื้น (ดูหมายเหตุขอ้ 24.1) 3,752,956  2,506,103  676,418  2,718,815 

 19,267,763  4,074,270  6,402,083  9,944,271 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดอืน  ส ำหรับงวดหกเดอืน 
 ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน  ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
รายไดด้อกเบ้ีย (ดูหมายเหตุขอ้ 24.1) 1,793,009  901,706  6,433,674  5,583,453 
ก าไรสุทธิจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 4,749,114  908,896  1,487,004  - 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ         
(ดูหมายเหตุขอ้ 24.1) -  -  1,510,000  4,536,000 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและบริการ        
(ดูหมายเหตุขอ้ 24.1) 634,668  1,244,056  3,726,000  3,420,000 
รายไดจ้ากการขายวสัดุส้ินเปลือง 5,586,626  -  -  - 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัร 15,656,062  -  -  - 
ค่าชดเชยความเสียหาย 14,657,538  -  -  - 
รายไดอ่ื้น (ดูหมายเหตุขอ้ 24.1) 5,184,772  3,482,412  1,536,374  3,206,861 

 48,261,789  6,537,070  14,693,052  16,746,314 

18. ต้นทุนงำนก่อสร้ำงทีไ่ม่ได้น ำมำใช้ 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ได้ใช้งาน คือตน้ทุนงานก่อสร้างคงท่ีของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีไม่ไดปั้นส่วนเขา้
งานระหว่างท า ได้แก่ ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัร และค่าใช้จ่ายพนกังาน ซ่ึงเกิดจากบริษทัย่อยให้บริการ
งานก่อสร้างจริงต ่ากวา่ก าลงัการให้บริการงานก่อสร้างปกติในระหวา่งงวด 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีตน้ทุนงานก่อสร้างท่ี
ไม่ไดใ้ชง้าน จ านวน 10.64 ลา้นบาท และ 12.15 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีตน้ทุนงานก่อสร้างท่ี
ไม่ไดใ้ชง้าน จ านวน 21.35 ลา้นบาท และ 32.48 ลา้นบาท ตามล าดบั 

19. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
ส าหรับงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได ้เน่ืองจากบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ส าหรับงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได ้เน่ืองจากบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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20. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

20.1 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั
ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่ายในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง        
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน        
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) 29,316,474  (29,223,045)  (20,479,520)  725,153 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  (หุ้น) 8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.00365  (0.00364)  (0.00255)  0.00009 

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ        
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน        
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) (122,390)  15,979,720  -  5,900,703 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  (หุ้น) 8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.00002)  0.00199  -  0.00073 

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง        
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน        
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) 57,221,681  (60,799,052)  (26,251,917)  (10,859,599) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  (หุน้) 8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.00712  (0.00757)  (0.00327)  (0.00135) 

 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ        
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน        
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) (148,551)  22,828,748  -  5,900,703 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  (หุ้น) 8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.00002)  0.00284  -  0.00073 

20.2 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยปรับจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลกลุ่ม
ภายนอกในระหว่างงวดปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้ งหมด กลุ่มบริษัทมีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดคือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั บริษทัค านวณจ านวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจาก
มูลค่ายติุธรรมซ่ึงข้ึนอยูก่บัมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินของราคาตามสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมาพร้อมกบัสิทธิเลือกซ้ือหุ้น 
(ก าหนดจากราคาถวัเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษทัในระหว่างงวดสามเดือน) การค านวณน้ีท าข้ึน
เพื่อก าหนดจ านวนหุน้สามญัท่ีตอ้งบวกเพิ่มกบัหุ้นสามญัโดยเหมือนมีการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดโดยไม่มีการปรับปรุงก าไร (ขาดทุน) 
แต่อยา่งใด 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง        
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน        
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) 29,316,474  (29,223,045)  (20,479,520)  725,153 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุ้น) 8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407 
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (หุ้น) -  -  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีใชใ้นการค านวณขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (หุ้น) 8,325,450,076  8,033,578,407  8,325,450,076  8,033,578,407 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.00352  (0.00364)  (0.00246)  0.00009 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ        
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน        
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) (122,390)  15,979,720  -  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 
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (หุ้น) -  -  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีใชใ้นการค านวณขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (หุ้น) 8,325,450,076  8,033,578,407  8,325,450,076  8,033,578,407 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) (0.00001)  0.00199  -  0.00073 

 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง        
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน        
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) 57,221,681  (60,799,052)  (26,251,917)  (10,859,599) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุ้น) 8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407  8,033,578,407 
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (หุ้น) -  -  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีใชใ้นการค านวณขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (หุ้น) 8,257,524,407  8,033,578,407  8,257,524,407  8,033,578,407 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.00693  (0.00757)  (0.00318)  (0.00135) 

 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ        
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน        
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) (148,551)  22,828,748  -  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 
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (หุ้น) -  -  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีใชใ้นการค านวณขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (หุ้น) 8,257,524,407  8,033,578,407  8,257,524,407  8,033,578,407 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) (0.00002)  0.00284  -  0.00073 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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21. กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 

ระหว่างปี 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง 
ไดอ้นุมติัให้ยุติการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมและยกเลิกใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการ
โครงข่ายท่ีไม่ใช่คล่ืนความถ่ีโทรทศัน์ดาวเทียมประเภทระดบัชาติ ส่งผลให้กลุ่มบริษทัยกเลิกส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจส่ือรายการโทรทศัน์และธุรกิจบริการจดัการช่องสัญญาณ นอกจากน้ี  
กลุ่มบริษทัไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ ส าหรับ บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั บริษทั ธอร์ 
เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส จ ากดั และบริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 11 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดแ้สดงผลการด าเนินงานของส่วนงานด าเนินงานท่ียกเลิกและบริษทัดงักล่าวส าหรับ
งวดอยู่ภายใตห้วัขอ้ “ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวด” ในงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ 

รายละเอียดของผลการด าเนินงานท่ียกเลิก ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 และ 2560  มีดงัต่อไป 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน        
รายไดจ้ากการให้บริการ 10  20,654,721  -  - 
ตน้ทุนการให้บริการ -  (15,385,136)  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการขาย -  (150,187)  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (122,400)  (538,985)  -  - 
โอนกลบัรายการค่าธรรมเนียมกองทุนวิจยัและพฒันากิจการ 

กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ 

 
 
- 

  
 

11,399,307 

  
 
- 

  
 

5,900,703 
ก ำไร (ขำดทุน) ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิส ำหรับงวด (122,390)  15,979,720  -  5,900,703 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน        
รายไดจ้ากการให้บริการ 10  41,166,816  -  - 
ตน้ทุนการให้บริการ -  (30,911,687)  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (187)  (300,187)  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (221,271)  (1,025,501)  -  - 
โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 72,897  2,500,000  -  - 
โอนกลบัรายการค่าธรรมเนียมกองทุนวิจยัและพฒันากิจการ 

กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ 

 
 
- 

  
 

11,399,307 

  
 
- 

  
 

5,900,703 
ก ำไร (ขำดทุน) ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิส ำหรับงวด (148,551)  22,828,748  -  5,900,703 

22. ทุนเรือนหุ้นและใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมัญ 

22.1 ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ไดอ้นุมติัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั 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 มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั
กบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ไดอ้นุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทั จ านวน 165,671,568 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 803,357,841 บาท เป็น 969,029,409 บาท 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุน
และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ 
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22.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมัญ 
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 นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 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
สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น TRITN ได ้1 หุ้น และก าหนดราคาการใชสิ้ทธิ โดยการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการ TRITN-WA น้ีก าหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 0.34 บาท
ต่อหุ้น อายุใบส าคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โดยก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2564 
มูลค่ายติุธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั วดัมูลค่าโดยวิธี Black-Scholes Model 
โดยผูป้ระเมินอิสระภายนอก โดยมูลค่ายุติธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัมี
มูลค่าหุน้ละ 0.1013 บาทต่อหุน้ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

โครงกำร 
อำยุสัญญำ 

(ปี) วนัที่ให้สิทธิ วนัที่หมดอำยุ 
จ ำนวนสิทธ ิ
ที่ออก (หน่วย)  

อตัรำกำรใช้สิทธิ    
ต่อ 1 หน่วย  

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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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22.3 โอนส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นชดเชยผลขำดทุนสะสม 
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 

23. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ไดแ้ก่ 
ธุรกิจส่ือสารรายการโทรทศัน์ ธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีโฆษณา ธุรกิจบริการจดัการช่องสัญญาณ และธุรกิจงาน
ก่อสร้าง ซ่ึงเป็นส่วนงานท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั แต่ละส่วนงานให้บริการที่แตกต่างกนั กลุ่มบริษทัมี
การบริหารจดัการแยกจากกนั รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจาก
กลุ่มบริษทัไดย้กเลิกส่วนงานด าเนินงานธุรกิจส่ือสารรายการโทรทศัน์และธุรกิจบริการจดัช่องสัญญาณใน
เดือนสิงหาคม 2560 ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 ดงันั้น ส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจงานก่อสร้าง 
และ ธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีโฆษณา กลุ่มบริษทัแสดงผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ียกเลิกดงักล่าวภายใต้
หวัขอ้ “ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวด” 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ
ท่ีมีสาระส าคญั  

ลูกค้ารายใหญ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ 
จ านวน 3 ราย เป็นเงินจ านวน 617.54 ลา้นบาท และจ านวน 2 ราย เป็นเงินจ านวน 115.04 ลา้นบาท ตามล าดบั 
จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่ 
จ านวน 4 ราย เป็นเงินจ านวน 1,507.71 ล้านบาท และจ านวน 2 ราย เป็นเงินจ านวน 144.49  ล้านบาท
ตามล าดบั จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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ขอ้มูลตามส่วนงานท่ีรายงานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 
มีดงัน้ี 

 งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่รวมส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 
 ธุรกจิงำนก่อสร้ำง  ธุรกจิให้เช่ำพืน้ทีโ่ฆษณำ  รวม 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 617,542,947  115,036,165  22,151,956  21,700,934  639,694,903  136,737,099 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (548,880,839)  (112,391,868)  (13,189,055)  (10,970,650)  (562,069,894)  (123,362,518) 
ก าไรขั้นตน้ 68,662,108  2,644,297  8,962,901  10,730,284  77,625,009  13,374,581 

            
รายไดอ่ื้น         19,267,763  4,074,270 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช ้         (10,636,999)  (12,146,979) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (1,259,977)  (1,699,896) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (29,520,723)  (28,698,605) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์         (808,229)  - 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน         (11,438,016)  (118,200) 
ขาดทุนอ่ืน         -  - 
ตน้ทุนทางการเงิน         (4,374,548)  (1,394,768) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้         38,854,280  (26,609,597) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (1,326,517)  (7,047,202) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน            

ท่ียกเลิกส าหรับงวด         (122,390)  15,979,720 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด         37,405,373  (17,677,079) 
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 งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่รวมส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 
 ธุรกจิงำนก่อสร้ำง  ธุรกจิให้เช่ำพืน้ทีโ่ฆษณำ  รวม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,507,705,213  144,490,498  43,132,376  41,319,327  1,550,837,589  185,809,825 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,397,136,245)  (132,960,460)  (22,866,540)  (21,165,986)  (1,420,002,785)  (154,126,446) 
ก าไรขั้นตน้ 110,568,968  11,530,038  20,265,836  20,153,341  130,834,804  31,683,379 

            
รายไดอ่ื้น         48,261,789  6,537,070 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช ้         (21,347,435)  (32,483,022) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (2,769,968)  (3,450,422) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (51,034,056)  (56,356,708) 
โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ         -  3,100,000 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์         (577,000)  - 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน         (16,131,054)  (8,295,646) 
ขาดทุนอ่ืน         -            (136,324) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (11,027,082)  (2,917,912) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         76,209,998  (62,319,585) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (8,157,282)  (6,502,926) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน            

ท่ียกเลิกส าหรับงวด         (148,551)  22,828,748 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด         67,904,165  (45,993,763) 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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24. รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 
กิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุม 
โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง
บริษทัท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของ
บริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทั
ค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยท่ีส าคญัเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และขอ้ 11 ตามล าดบั 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ช่ือบุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั ควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั ดิจิตอล ไร้ท ์พิคเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)* บริษทัยอ่ย 
บริษทั อิน แอนด ์ออน สตูดิโอ จ ากดั* บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไลฟ์  เรดิโอ  จ ากดั* บริษทัยอ่ย 
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน)  บริษทัยอ่ย 
บริษทั อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 
บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั** บริษทัยอ่ย 
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 บริษทัยอ่ยของบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ไทยไชโย ทีวี จ  ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) จนถึงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 
 ก่อนจะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ป๊อป ทีวี จ  ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) จนถึงวนัท่ี   
 18 ตุลาคม 2560 ก่อนจะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั** บริษทัยอ่ยของบริษทั อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั จนถึงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560  
 ก่อนจะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั บอกซ์ ออฟฟิศ เอนเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั ป๊อบ สตาร์ซ แมนเนจเมนท ์จ ากดั* บริษทัยอ่ยของ บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั 

* จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้และอยูใ่นระหวา่งช าระบญัชี 
** จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้ 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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24.1 รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รายไดจ้ากการบริหารจดัการ  
(ดูหมายเหตขุอ้ 17)        
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) -  -  350,000  1,518,000 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  560,000  750,000 

 -  -  910,000  2,268,000 

        
รายไดด้อกเบ้ีย (ดูหมายเหตุขอ้ 17)        

บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากดั -  -  -  173,312 
บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั -  -  -  69,557 
บริษทั ป๊อป ทีว ีจ ากดั -  -  -  13,463 
บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ ากดั -  -  -  14,959 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  2,393,624  2,219,985 
 -  -  2,393,624  2,491,276 

        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและบริการ        

(ดูหมายเหตขุอ้ 17)        
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) -  -  1,332,000  1,710,000 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  531,000  - 

 -  -  1,863,000  1,710,000 

        
รายไดอ่ื้น        

บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) -  -  155,524  592,390 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  155,524  - 

 -  -  311,048  592,390 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั        
ค่าตอบแทนกรรมการ 6,066,621  2,456,100  1,270,000  945,000 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,167,730  2,790,642  2,664,927  2,362,590 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 160,372  196,267  160,372  109,964 

 10,394,723  5,443,009  4,095,299  3,417,554 

 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รายไดจ้ากการบริหารจดัการ (ดูหมายเหตุขอ้ 17) 
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) -  -  650,000  3,036,000 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  860,000  1,500,000 

 -  -  1,510,000  4,536,000 

        
รายไดด้อกเบ้ีย (ดูหมายเหตุขอ้ 17)        

บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากดั -  -  -  349,123 
บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั -  -  -  239,690 
บริษทั ป๊อป ทีว ีจ ากดั -  -  -  26,778 
บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ ากดั -  -  -  29,753 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  4,760,944  4,181,929 

 -  -  4,760,944  4,827,273 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและบริการ        
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) -  -  2,664,000  3,420,000 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  1,062,000  - 

 -  -  3,726,000  3,420,000 

        
รายไดอ่ื้น        

บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) -  -  322,610  1,034,988 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  322,610  - 

 -  -  645,220  1,034,988 

        
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั        

ค่าตอบแทนกรรมการ 10,650,382  4,917,100  2,280,000  1,870,000 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,062,345  6,061,194  4,970,908  5,205,090 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 320,741  381,280  320,741  219,929 

 19,033,468  11,359,574  7,571,649  7,295,019 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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24.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 6)        
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน)  -  -  693,514  1,527,688 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)  -  -  641,513  267,500 

 -  -  1,335,027  1,795,188 

        
เงินทดรองจ่าย (ดูหมายเหตขุอ้ 6)        

บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ ากดั -  -  -  3,649 
บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์        
รีซอร์สเซส จ ากดั -  -  -  1,667 

บริษทั อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั -  -  -  1,667 
 -  -  -  6,983 

        
ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตขุอ้ 6)        

บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  8,229,401  3,468,456 
 -  -  8,229,401  3,468,456 

        
เจา้หน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตขุอ้ 16)        

บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั  -  -  -  168,814 
 -  -  -  168,814 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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24.3 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี 

 ยอดคงเหลอื     ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม  กำรเปลี่ยนแปลง  30 มถุินำยน 
 2561  เพิม่ขึน้  ลดลง  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 184,000,000  -  -  184,000,000 

 184,000,000  -  -  184,000,000 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีดงัน้ี 

 ยอดคงเหลอื     ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม  กำรเปลี่ยนแปลง  30 มถุินำยน 
 2560  เพิม่ขึน้  ลดลง  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากดั 71,301,000  -  (2,500,000)  68,801,000 
บริษทั ป๊อป ทีว ีจ ากดั 5,400,000  -  -  5,400,000 
บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ ากดั 6,000,000  -  -  6,000,000 
บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั 68,998,250  -  (50,000,000)  18,998,250 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 136,000,000  31,000,000  (80,000,000)  87,000,000 

 287,699,250  31,000,000  (132,500,000)  186,199,250 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ        

บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากดั (71,301,000)  -  2,500,000  (68,801,000) 
บริษทั ป๊อป ทีว ีจ ากดั (5,400,000)  -  -  (5,400,000) 
บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ ากดั (6,000,000)  -  -  (6,000,000) 

 (82,701,000)  -  2,500,000  (80,201,000) 
 204,998,250  31,000,000  (130,000,000)  105,998,250 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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24.4  สัญญาท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญายืมใชค้งรูปท่ีดินของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง 
โดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึงน าท่ีดินของบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงไปจดจ านองเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในการด าเนินโครงการก่อสร้าง โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 
6 ปี นบัจากวนัท่ี 26 เมษายน 2560 จนถึงวนัท่ี 26 เมษายน 2566 

25. กำรเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นทีเ่กดิจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที ่  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    ไม่ใช่เงนิสด  30 มถุินำยน 
 2561    สัญญำใหม่  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 30,000,000  -  -  30,000,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 34,717,100  6,217,616  -  40,934,716 

 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที ่  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    ไม่ใช่เงนิสด  30 มถุินำยน 
 2560    สัญญำใหม่  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 63,181,766  (16,060,359)  2,008,136  49,129,543 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที ่  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    ไม่ใช่เงนิสด  30 มถุินำยน 
 2561    สัญญำใหม่  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,785,839  (647,354)  -  1,138,485 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที ่  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    ไม่ใช่เงนิสด  30 มถุินำยน 
 2560    สัญญำใหม่  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 2,480,033  (342,320)  -  2,137,713 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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26. ภำระผูกพนัตำมสัญญำ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญา ดงัน้ี 
26.1 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ ดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2561  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 
 สัญญำเช่ำ  สัญญำบริกำร  สัญญำเช่ำ  สัญญำบริกำร 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ครบก ำหนด        
ภายใน 1 ปี 13,234,147  733,200  11,710,922  739,200 
1 - 5 ปี 32,533,669  175,200  35,659,451  262,800 
5 ปีข้ึนไป 19,624,540  -  22,217,109  - 
 65,392,356  908,400  69,587,482  1,002,000 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2561  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 
 สัญญำเช่ำ  สัญญำบริกำร  สัญญำเช่ำ  สัญญำบริกำร 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ครบก ำหนด        
ภายใน 1 ปี 3,912,000  554,000  3,912,000  - 
1 - 5 ปี 15,648,000  -  15,648,000  - 
5 ปีข้ึนไป 17,604,000  -  19,560,000  - 
 37,164,000  554,000  39,120,000  - 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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26.2 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
        

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 44,100,729  34,898,320  -  - 
รวม 44,100,729  34,898,320  -  - 

27. คดีฟ้องร้อง 
ในปี 2558 บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงพร้อมทั้งหน่วยงานของรัฐกบัพวก
รวม 8 คน ไดถู้กฟ้องร้องจากบุคคลหน่ึง โดยบริษทัย่อยดงักล่าวได้ถูกฟ้องร้องในคดีเป็นจ าเลยล าดบัท่ี 8  
ต่อศาลปกครองกลาง ทั้งหมด 4 คดี เก่ียวกบักรณีเรียกค่าเสียหายของท่ีดิน และท าให้ขาดรายได ้โดยมีทุนทรัพย์
ท่ีถูกฟ้องร้องเป็นจ านวน 87.49 ล้านบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 คดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง อยา่งไรก็ตาม กลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือมัน่วา่บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะไม่ได้
รับค่าเสียหายอย่างเป็นสาระส าคญัจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว จึงยงัมิไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนไวใ้นงบการเงิน 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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28. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
รายการสินทรัพยท์างการเงินบางรายการของกลุ่มบริษทัมีการวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ล ำดบัช้ันมูลค่ำ เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 
 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ยุตธิรรม และข้อมูลทีใ่ช้ในกำรวดัมูลค่ำ 
 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม  30 มถุินำยน 31 ธันวำคม   ยุตธิรรม 
 2561 2560 2561 2560   
 มูลค่ำยุตธิรรม (บำท)  มูลค่ำยุตธิรรม (บำท)    

1. อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนสุทธิ 

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

2. อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนสุทธิ 

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

3. เงินลงทุนระยะสั้นใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้  
- ตราสารทุน 

8,212,500 41,400,000 8,212,500 41,400,000 ล าดบั 1 ราค า เสนอ ซ้ือขอ งตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของ
งวดบญัชี 

4. เงินลงทุนระยะสั้นใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  
- ตราสารทุน 

45,952,650 34,163,500 45,952,650 34,163,500 ล าดบั 1 ราค า เสนอ ซ้ือขอ งตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของ
งวดบญัชี 

29.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 บริษทัไดเ้พิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยโดยเขา้ซ้ือหุ้นจ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.21 ของทุนช าระแลว้ รวมเป็นเงินทั้งส้ินจ านวนเงิน 20,000,000 บาท ส่งผลให้บริษทั
มีสัดส่วนการถือหุน้สามญัจ านวน 1,679,999,986 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.41 ของทุนช าระแลว้ 

30. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมื่อวนัท่ี 
10 สิงหาคม 2561  


