
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 2562 
และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและ 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงิน
ระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 
 วลัลภ  วไิลวรวทิย ์

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 526,631,615 553,101,916 292,836,914 350,587,507

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 4 5,880,826 5,880,826 -              -              

เงินลงทนุชัว่คราว 5 10,700,000 26,695,015 10,700,000 26,695,015

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 205,865,976 175,861,298 19,134,283 15,395,128

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 25.3 -              -              270,600,000 186,100,000

มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่เรียกเก็บ 7 187,184,702 82,049,583 -              -              

เงินจ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้าง 7 58,200,447 69,814,714 -              -              

งานระหว่างก่อสร้าง 7 -              74,781 -              -              

สินคา้คงเหลือ 7 และ 8 10,360,242 9,855,795 -              -              

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 36,499,455 29,946,562 269,689             91,940               

เงินมดัจ าท่ีจะไดรั้บคืนภายในหน่ึงปี 25.2 18,671,316 7,835,116 -              -              

เงินมดัจ าเงินลงทนุในบริษทัอ่ืน 9 -              -              -              -              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,638,466          2,638,466          2,204,308          2,204,308          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,062,633,045 963,754,072 595,745,194 581,073,898

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 4 78,579,065 69,426,903 -              -              

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 -              -              -              -              

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 -              -              470,280,359 470,360,756

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 12 -              -              -              -              

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 15.2 124,700,000 124,700,000 -              -              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 318,405,836 344,862,874 51,037,665 54,221,977

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,284,940 1,111,941 143,559 159,539

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 12,946,363 71,004,356 262,854 480,697

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 101,811,233 30,806,877 3,341,322          2,860,625          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 485,000 485,000 201,000 201,000

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 638,212,437 642,397,951 525,266,759 528,284,594

รวมสินทรัพย์ 1,700,845,482 1,606,152,023 1,121,011,953 1,109,358,492

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 16 287,207,184 248,411,033 8,076,287 18,245,059

เงินประกนัผลงาน 120,840,927 105,287,540 -              -              

รายไดรั้บล่วงหนา้งานก่อสร้าง 7 131,024,322 128,446,602 -              -              

ตน้ทนุงานก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ 7 68,552,140 66,139,119 -              -              

ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 26 7,205,478 10,324,635 781,205 370,191

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 6,160 177,903 -              -              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 67,011               -              -              -              

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,520,607 7,260,737 291,829 1,163,200

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,127,967 3,127,967 -              -              

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 619,551,796 569,175,536 9,149,321 19,778,450

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 26 10,592,468 14,130,445 -              592,824

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 31,348,426 30,638,620 -              -              

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 11,121,442 7,596,089 4,607,776 3,044,434

ประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน 1,255,065 1,255,065 1,255,065 1,255,065

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 668,895             -              668,895             -              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 54,986,296 53,620,219 6,531,736 4,892,323

รวมหนีสิ้น 674,538,092 622,795,755 15,681,057 24,670,773

บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



หมายเหตุ

ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้ 22.1

ทนุจดทะเบียน

หุน้สามญั 11,610,294,088 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 1,161,029,409 1,161,029,409 1,161,029,409 1,161,029,409

ทนุท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 8,233,578,407 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท

ช าระครบแลว้ 823,357,841 823,357,841

หุน้สามญั 8,033,578,407 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท

ช าระครบแลว้ 803,357,841 803,357,841

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 22.1 และ 22.3 286,854,830 236,854,830 286,854,830 236,854,830

ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงในสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 48,306,028 48,306,028 -              -              

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 22.2 2,411,902 1,829,026 2,411,902          1,829,026          

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย 2,810,366          2,810,366          2,810,366          2,810,366          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (109,026,494) (73,841,453) (4,234,532) 51,535,509

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (5,869,511) (11,699,853) (5,869,511) (11,699,853)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 1,048,844,962 1,007,616,785 1,105,330,896 1,084,687,719

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (22,537,572) (24,260,517) -              -              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,026,307,390 983,356,268 1,105,330,896 1,084,687,719

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,700,845,482 1,606,152,023 1,121,011,953 1,109,358,492

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดง้านก่อสร้าง 7 266,466,957 617,542,947 -              -              

รายไดอ่ื้น 17 15,838,696 18,196,101 8,422,484          6,402,083          

รวมรายได้ 282,305,653      635,739,048      8,422,484          6,402,083          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุงานก่อสร้าง 7 255,354,561 548,880,839 - -              

ตน้ทนุงานก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช้ 18 10,611,804        10,636,999 - -              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 27,674,989 33,290,267 18,175,984        15,350,814        

ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว - 11,438,016        - 11,438,016        

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - - 64,394               

ตน้ทนุทางการเงิน 321,283 1,319,420 14,997               28,379               

รวมค่าใช้จ่าย 293,962,637      605,565,541      18,190,981        26,881,603        

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (11,656,984)      30,173,507        (9,768,497)        (20,479,520)      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 836,502 501,515 - -              

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานต่อเน่ืองส าหรับงวด (12,493,486)      29,671,992        (9,768,497)        (20,479,520)      

ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวด 21 - 7,733,381          - -

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (12,493,486) 37,405,373 (9,768,497) (20,479,520)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย (800,000) (7,152,381) (800,000) (7,152,381)

รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (800,000)           (7,152,381)        (800,000)           (7,152,381)        

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (800,000)           (7,152,381)        (800,000)           (7,152,381)        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (13,293,486) 30,252,992 (10,568,497) (27,631,901)

ส่วนของก าไร (ขาดทุน) ทีเ่ป็นของ

ผูถื้อหุน้ของบริษทัจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (12,338,955)      21,460,703        (9,768,497)        (20,479,520)      

ผูถื้อหุน้ของบริษทัจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -              7,733,381 -              -              

(12,338,955)      29,194,084        (9,768,497)        (20,479,520)      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (154,531) 8,211,289 -              -              

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (12,493,486)      37,405,373        (9,768,497)        (20,479,520)      

ส่วนของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมทีเ่ป็นของ

ผูถื้อหุน้ของบริษทัจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (13,138,955) 14,308,322 (10,568,497)      (27,631,901)      

ผูถื้อหุน้ของบริษทัจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -              7,733,381 -              -              

(13,138,955)      22,041,703        (10,568,497)      (27,631,901)      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (154,531)           8,211,289          -              -              

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (13,293,486)      30,252,992        (10,568,497)      (27,631,901)      

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 20.1

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0015) 0.0027 (0.0012) (0.0025)

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -              0.0010 -              -              

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 20.2

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรับลดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0014) 0.0026 (0.0011) (0.0025)

ก าไรต่อหุน้ปรับลดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -              0.0009 -              -              

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562



 หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดง้านก่อสร้าง 7 443,606,034 1,507,705,213   - -              

รายไดอ่ื้น 17 22,872,735 31,827,900 14,159,695        14,693,052

รวมรายได้ 466,478,769      1,539,533,113   14,159,695        14,693,052        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุงานก่อสร้าง 7 389,302,053 1,397,136,245 - -

ตน้ทนุงานก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช้ 18 18,422,477 21,347,435 - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 55,763,714 53,529,642 34,863,126        24,924,904        

ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุ 7,723,475 16,131,054 7,723,475          16,131,054        

ขาดทนุ (กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (93,932)             3,386,130          (2,042)               (166,835)           

ตน้ทนุทางการเงิน 699,069 2,737,068 31,609               55,846               

รวมค่าใช้จ่าย 471,816,856      1,494,267,574   42,616,168        40,944,969        

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (5,338,087) 45,265,539 (28,456,473) (26,251,917)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 19 810,441             6,431,440          -              -              

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานต่อเน่ืองส าหรับงวด (6,148,528) 38,834,099 (28,456,473) (26,251,917)

ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวด 21 -              29,070,066        -              -              

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (6,148,528) 67,904,165 (28,456,473) (26,251,917)

บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 5,830,342          (16,461,213)      5,830,342          (16,461,213)      

รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 5,830,342          (16,461,213)      5,830,342          (16,461,213)      

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ -              (1,769,391)        -              -              

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั -              353,878             -              -              

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง -              (1,415,513)        -              -              

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 5,830,342          (17,876,726)      5,830,342          (16,461,213)      

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (318,186)           50,027,439        (22,626,131)      (42,713,130)      

ส่วนของก าไร (ขาดทุน) ทีเ่ป็นของ

ผูถื้อหุน้ของบริษทัจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (7,871,473) 28,003,064 (28,456,473) (26,251,917)      

ผูถื้อหุน้ของบริษทัจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -              29,070,066 - -

(7,871,473) 57,073,130 (28,456,473) (26,251,917)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,722,945 10,831,035 - -

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (6,148,528) 67,904,165 (28,456,473) (26,251,917)

ส่วนของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมทีเ่ป็นของ

ผูถื้อหุน้ของบริษทัจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (2,041,131)        10,349,847 (22,626,131) (42,713,130)      

ผูถื้อหุน้ของบริษทัจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -              29,070,066 -              -              

(2,041,131)        39,419,913 (22,626,131) (42,713,130)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,722,945          10,607,526        -              -              

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (318,186)           50,027,439 (22,626,131) (42,713,130)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 20.1

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0010)             0.0035               (0.0035)             (0.0033)             

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -              0.0036               -              -              

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 20.2

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรับลดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0009)             0.0034               (0.0033)             (0.0032)             

ก าไรต่อหุน้ปรับลดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -              0.0035               -              -              

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



องค์ประกอบอ่ืนของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกนิจากการ จัดสรรแล้ว การเปลี่ยนแปลง รวมส่วนของ
ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ เปลี่ยนแปลงในสัดส่วน ใบส าคญัแสดงสิทธิ ทุนส ารอง ในมูลค่ายุติธรรมของ ผู้ถือหุ้น ส่วนของส่วนได้เสีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น การถือหุ้นในบริษัทย่อย ทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร หลกัทรัพย์เผ่ือขาย ของบริษัท ทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 22.2 -            -             -                   361,785 -                -                   -                          361,785 -                   361,785

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 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

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 803,357,841 236,854,830 48,306,028 1,829,026 2,810,366 (73,841,453) (11,699,853)                  1,007,616,785 (24,260,517) 983,356,268

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

เพ่ิมทุนจดทะเบียน 22.1 20,000,000 50,000,000 -                       -                          -                    -                   -                          70,000,000 -                   70,000,000               

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 22.2 -            -             -                       582,876 -                    -                   -                          582,876                       -                   582,876                    

เงินปันผล 23 -            -             -                       -                          -                    (27,313,568)           -                          (27,313,568) -                   (27,313,568)              

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -            -             -                       -                          -                    (7,871,473) 5,830,342 (2,041,131)                   1,722,945               (318,186)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562 823,357,841 286,854,830 48,306,028 2,411,902 2,810,366 (109,026,494) (5,869,511) 1,048,844,962 (22,537,572) 1,026,307,390

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : บาท



องค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว การเปลี่ยนแปลง

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน ใบส าคญัแสดงสิทธิ ทุนส ารอง ในมูลค่ายุติธรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผ่ือขาย ผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561 803,357,841          548,392,949        -                       -                   (311,538,119)         (9,458,701)                           1,030,753,970       

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 22.2 -                   -                361,785                      -                   -                   -                                 361,785                 

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

ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                   -                -                       -                   (26,251,917)           (16,461,213)                         (42,713,130)          

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

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2562 803,357,841          236,854,830        1,829,026                   2,810,366              51,535,509            (11,699,853)                         1,084,687,719       

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

การเพ่ิมหุน้สามญั 22.1 20,000,000            50,000,000          -                       -                   -                   -                                 70,000,000            

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 22.2 -                   -                582,876                      -                   -                   -                                 582,876                 

เงินปันผล 23 -                   -                -                       -                   (27,313,568)           -                                 (27,313,568)          

ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                   -                -                       -                   (28,456,473)           5,830,342                             (22,626,131)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มถุินายน 2562 823,357,841          286,854,830        2,411,902                   2,810,366              (4,234,532)             (5,869,511)                           1,105,330,896       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : บาท

บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562



 
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานต่อเน่ืองก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้
ภาษีเงินไดส้ าหรับงวด (5,338,087) 45,265,539 (28,456,473)             (26,251,917)     

รายการปรับปรุง 
ค่าเส่ือมราคา 27,593,382 28,192,869 3,503,664                 3,579,443        
ค่าตดัจ าหน่าย 164,244 543,036 18,022                      465,232           
ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย -             1,956,000 -                     1,956,000        
ขาดทนุ (กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ (93,932) 3,342,932        (2,042)                      (462,527)          
(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (92,038) (1,324,349) (68,032)                    (1,487,004)       
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร -             1,477,693        -                     -             
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทนุบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -             -             -                     295,692           
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 3,525,353 611,372 1,563,342                 354,177           
ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว 7,723,475 14,979,130 7,723,475                 14,979,130      
ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทนุ -             1,900,621 -                     1,900,621        
รายไดเ้งินปันผล -             (803,594) -                     (803,594)          
ดอกเบ้ียรับ (1,135,209) (1,780,708) (6,353,632)               (6,433,674)       
ค่าใชจ่้ายโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัส าหรับพนกังาน 582,876 361,785           663,273                    100,496           
ตน้ทนุทางการเงิน 699,069 11,027,082 31,609                      55,846             

33,629,133 105,749,408 (21,376,794) (11,752,079)
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (30,004,678) (190,121,979) 83,548                      514,676           
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ (105,135,119) 56,827,900 -                     -             
งานระหว่างก่อสร้าง 74,781 1,808,755 -                     -             
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 11,614,267 127,049,770 -                     -             
สินคา้คงเหลือ (504,447) (374,757) -                     -             
ภาษีมูลค่าเพ่ิมสุทธิตามหน่วยภาษี (6,724,636) (7,731,643) (177,749)                  (589,541)          
ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่ายภายในหน่ึงปี -             (3,600,000) -                     (3,600,000)       
เงินมดัจ าท่ีจะไดรั้บคืนภายในหน่ึงปี (10,836,200) (8,928,325) -                     -             
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -             -                   -                     261,289           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -             (4,862,365)       -                     -             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -             (1,109,107) -                     -             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 38,626,435      535,333,352    (10,171,905)             (580,398)          

บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 2,577,720        (137,934,742)   -                     -             
เงินประกนัผลงาน 15,553,387      34,989,295      -                     -             
ตน้ทนุท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ 2,413,021        (45,959,698)     -                     -             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -             3,072,718 -                     -             
ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย (5,740,130) 1,265,233 (871,371)                  211,599           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 668,895 (1,800,000)       668,895                    -             

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (53,787,571)     463,673,815    (31,845,376)             (15,534,454)     
ผลประโยชน์พนกังานจ่าย -             (139,403) -                     (139,403)          
ดอกเบ้ียรับ 1,135,209 1,780,708 2,530,929                 1,795,727        
ดอกเบ้ียจ่าย (699,069) (11,018,863) (31,609)                    (55,846)            
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (13,293,203) (40,053,690) (262,854)                  (191,128)          
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี 313,216 -             -                     -             
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -             35,045,338 -                     -             

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (66,331,418)     449,287,905    (29,608,910)             (14,125,104)     

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -             -             (101,500,000)           -             

แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -             -             17,000,000               -             
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลงสุทธิ (9,152,162) (9,202,409) -                     -             
เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทนุชัว่คราว -             (318,184,926) -                     (318,184,926)   
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้กู้ -             (29,677,257) -                     (29,677,257)     
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว 14,101,882 314,584,117 14,101,882               314,584,117    
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหุน้กู้ -             110,888,973    -                     110,888,973    
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (921,094) (26,053,744) (355,757)                  (59,580)            
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (335,200) (457,865) -                     (7,200)              
เงินสดรับเงินปันผล -             803,594 -                     803,594           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 138,393           5,693,217        107,570                    2,448,598        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 3,831,819        48,393,700      (70,646,305)             80,796,319      

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562



 
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (6,657,134) 6,217,616 (181,810)                  (647,354)          
เงินสดจ่ายเงินปันผล (27,313,568) -             (27,313,568)             -             
เงินสดรับเพ่ิมทนุจดทะเบียน 70,000,000 -             70,000,000               -             

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 36,029,298 6,217,616 42,504,622               (647,354)          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (26,470,301)     503,899,221    (57,750,593)             66,023,861      
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 553,101,916 214,737,447 350,587,507             73,786,226      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที ่30 มถุินายน 526,631,615 718,636,668    292,836,914             139,810,087    

ข้อมูลเพิม่เติมส าหรับงบกระแสเงนิสด
รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์ 719,669 1,344,414        474,459                    454,750           
ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
ของหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายในส่วนของผูถื้อหุน้ 5,869,511 (25,919,914)     5,869,511                 (25,919,914)     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562

บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
1. การด าเนินงานและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
2. เกณฑก์ารจดัท าและน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล 
3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4. เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 
5. เงินลงทุนชัว่คราว 
6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
7. การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้าง 
8. สินคา้คงเหลือ 
9. เงินมดัจ าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 
10. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
11. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
15. วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน  
16. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
17. รายไดอ่ื้น 
18. ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช ้
19. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
20. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
21. การด าเนินงานท่ียกเลิก 
22. ทุนเรือนหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั  
23. เงินปันผล 
24. ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานและการจ าแนกรายได ้
25. รายการกบักิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

 

26. การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
27. หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 
28. ภาระผกูพนัตามสัญญา 
29. คดีฟ้องร้อง 
30. การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
32. การจดัประเภทรายการใหม่ 
33. การอนุมติัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

- 2 - 

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

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั คือ การรับเหมาก่อสร้างและงานโยธา 

บริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการถือเงินลงทุน 

รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีรวมในการจดัท า             
งบการเงินรวมมีดงัน้ี 

   ส่วนได้เสียใน 
   ควำมเป็นเจ้ำของ 
   ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
  ประเทศที่ 2562 2561 

ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ กิจกำรจัดตั้ง ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัทย่อยทางตรง     
บริษทั ดิจิตอล ไร้ท ์พิคเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)* จ าหน่ายเทปวีดีโอและวซีีดี ประเทศไทย 100.00 100.00 
บริษทั อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  ให้บริการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ประเทศไทย 100.00 100.00 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) รับเหมาก่อสร้างและงานโยธา ประเทศไทย 92.63 92.63 
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 ไทรทนั พาวเวอร์ จ  ากดั  ธุรกิจพลงังาน ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั  ธุรกิจเหมืองแร่และจดัหาวสัดุก่อสร้าง ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ  ากดั การผลิตและการส่งไฟฟ้า ประเทศไทย 51.00 51.00 
     

บริษัทย่อยทางอ้อม     
บริษทั ลูเซนท ์เอนเนอร์จี จ  ากดั การถือเงินลงทุน ประเทศไทย 92.63 92.63 
*  จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้และอยูใ่นระหวา่งช าระบญัชี 
**  จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้ 

บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระส าคญักับบริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน ดังนั้ น 
งบการเงินน้ีจึงอาจไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยู่หรือผลการด าเนินงานซ่ึงอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีบริษทั
และบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำล 
2.1 เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

(1) งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีได้จดัท าข้ึนใน
สกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง “การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล” และวธีิปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม
ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(2) งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

(3) ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

(4) ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมิได้น ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิได้มีการก าหนดให้มีการ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับ
งวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 จึงควรอ่านประกอบกบั 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

(5) ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลฉบบั
ภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยท่ีจดัท าตาม
กฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

(6) รายการระหว่างกิจการท่ีมีสาระส าคญัระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ตัดออกจาก              
งบการเงินรวมแลว้ งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2562  ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสาม
เดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ท่ีไดส้อบทานแลว้ 
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(7) ดุลยพินิจและประมาณการ 

ในการจดัท างบการเงินน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัตอ้ง
อาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการก าหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการ
ตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพย ์หน้ีสินและ
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน รวมทั้งการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของปีบญัชี ถึงแมว้า่การประมาณการของ
ผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัส าคญัในการ
ถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของ
ความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(8) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลใน 
งบการเงินส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและ
ฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั 
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(9) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผล
บงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

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

มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจ
ของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือ
ทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการ
เก่ียวกับการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีจะน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ก าหนดหลกัการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและ
วธีิปฏิบติัในงบการเงินทั้งทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสัญญาเช่าเม่ือมีผลบงัคบัใช้ ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง 
สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  15 เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - 
ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหา
สัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ส าหรับการบัญชีทางด้านผู ้เช่ า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส าคัญ โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่า
ด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 และก าหนดให้ผู ้
เช่ารับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมี
ผลส าหรับสัญญาเช่าทั้ งหมด ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์
อา้งอิงมีมูลค่าต ่า อยา่งไรก็ตาม การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่า
เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 17 

2.2 สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน 
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ    
งบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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3. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
งบการเงินระหวา่งกาลจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองการ
รับรู้รายไดเ้น่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง “รายไดจ้ากสัญญาที่ท  ากบั
ลูกคา้” มาถือปฏิบติั ซ่ึงเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ตามท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.1 (8) 

การรับรู้รายได ้

รายไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศของแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญา 

รายไดจ้ากการขายรับรู้ในงบก าไรขาดทุน เม่ือการควบคุมสินคา้ถูกโอนให้แก่ผูซ้ื้อแลว้  

รายไดจ้ากสัญญาท่ีมีหลายองคป์ระกอบถูกปันส่วนตามสัดส่วนโดยปันส่วนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของราคา
ขายแบบเอกเทศ ตามภาระที่ตอ้งปฏิบติั กรณีที่สัญญามีภาระที่ตอ้งปฏิบติั ณ ช่วงเวลา ใดเวลาหน่ึง และ
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ผลต่างจากการรับรู้รายได ้และภาระที่ตอ้งปฏิบตัิ ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา รับรู้เป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินตามสัญญา และทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

รายไดต้ามสัญญาก่อสร้าง 

รายไดต้ามสัญญาก่อสร้างประกอบดว้ยจ านวนเมื่อเร่ิมแรกตามที่ตกลงไวใ้นสัญญาบวกจ านวนท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงสัญญาอนัเกิดจากการดดัแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการ
จ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่จะก่อให้เกิดรายไดแ้ละสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ  

เม่ือสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายไดต้ามสัญญาจะถูกรับรู้ในงบ
ก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามขั้นความส าเร็จของงาน ขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง
ตามสัญญาประมาณโดยวิธีการส ารวจอตัราส่วนของงานก่อสร้างที่ท  าเสร็จกบังานก่อสร้างทั้งหมดตาม
สัญญา โดยพิจารณาจากการส ารวจทางกายภาพ 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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หากไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายไดต้ามสัญญาก่อสร้างจะ
ถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกวา่ตน้ทุนค่าก่อสร้างตามสัญญาที่เกิดข้ึนและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่จะไดรั้บ
ตน้ทุนนั้นคืน 

ผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 

เมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่ตน้ทุนค่าก่อสร้างทั้งส้ินจะสูงกวา่รายไดต้ามสัญญาก่อสร้างทั้งส้ิน 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนที่คาดวา่จะเกิดข้ึนจากงานก่อสร้างตามสัญญาในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระและรายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 

จ านวนรวมของตน้ทุนที่เกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนัและก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้แลว้ของแต่ละสัญญาจะน าไป
เปรียบเทียบกบัเงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูจ้า้งถึงวนัส้ินปี  

หากตน้ทุนของงานระหวา่งก่อสร้างที่เกิดข้ึนรวมกบัก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้แลว้ของแต่ละสัญญามี
จ านวนสูงกวา่งวดท่ีเรียกเก็บ ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจะแสดงเป็นยอดสินทรัพยใ์นบญัชีตน้ทุนงานก่อสร้างท่ียงั
ไม่เรียกช าระ 

หากจ านวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บสูงกวา่ตน้ทุนของงานระหวา่งก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนรวมกบัก าไรขาดทุนท่ีรับรู้
แลว้ของแต่ละสัญญา ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจะแสดงเป็นยอดหน้ีสินในบญัชีรายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 

งานระหวา่งก่อสร้าง 
ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการก่อสร้างท่ีตอ้งท าในอนาคตรับรู้เป็นงานระหวา่ง
ก่อสร้างหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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4. เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีต่ิดภำระค ำ้ประกนั 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระ 
ค ้าประกนัเป็นเงินฝากออมทรัพยท่ี์ถึงก าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี จ านวน 5.88 ลา้นบาท มีดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 0.38 ต่อปี เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนัดงักล่าวใชเ้ป็นหลกัประกนัการปฏิบติั
ตามสัญญาก่อสร้างท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี (ดูหมายเหตุขอ้ 27) (งบเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั
เป็นเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า  จ านวน 78.58 ล้านบาท และ 69.43 ล้านบาท ตามล าดบั 
มีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.50 ต่อปี เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนัดงักล่าวใช้เป็นหลกัประกนัการปฏิบติั
ตามสัญญาก่อสร้างและใช้เป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 15.1 
และ 27) (งบเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

5. เงินลงทุนช่ัวครำว 
เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561 
 บำท  บำท 

เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - ตราสารทุน 10,700,000  26,695,015 
 10,700,000  26,695,015 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 รำคำทุน  ก ำไรขั้นต้น  ขำดทุนขั้นต้น  มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน  ที่ยงัไม่ได้เกดิขึน้  ที่ยงัไม่ได้เกดิขึน้  ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 
 2562      2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพย์เผ่ือขำย        
ตรำสำรทุน        
- หุ้นสามญั 16,569,511  -  (5,869,511)  10,700,000 
 16,569,511  -  (5,869,511)  10,700,000 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

- 10 - 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 รำคำทุน  ก ำไรขั้นต้น  ขำดทุนขั้นต้น  มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  ที่ยงัไม่ได้เกดิขึน้  ที่ยงัไม่ได้เกดิขึน้  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
 2561      2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพย์เผ่ือขำย        
ตรำสำรทุน        
- หุ้นสามญั 38,394,868  -  (11,699,853)  26,695,015 
 38,394,868  -  (11,699,853)  26,695,015 

รายการการซ้ือขายเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อคา้ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัซ้ือเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อคา้จ านวน 9.36 ลา้นบาท 
(ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 : ไม่มี) 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัซ้ือเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อคา้ จ านวน 261.45 ลา้นบาท 
และมีการขายเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อคา้ จ  านวน 297.12 ลา้นบาท (ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 : ไม่มี) 

รายการการซ้ือขายเงินลงทุนระยะสั้นเผือ่ขาย 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัขายเงินลงทุนระยะสั้นเผื่อขายจ านวน 9.69 ลา้นบาท 
(ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 : ไม่มี) 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัซ้ือเงินลงทุนระยะสั้นเผื่อขาย จ านวน 56.74 
ลา้นบาท (ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 : ไม่มี) ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัขายเงินลงทุนระยะสั้ นเผื่อขายจ านวน 14.10 ลา้นบาท และ 17.46 
ลา้นบาท ตามล าดบั  

รายการการซ้ือขายเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัซ้ือเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหน้ีท่ีจะครบ
ก าหนดภายใน 1 ปี จ  านวน 29.68 ล้านบาท และมีการขายเงินลงทุนระยะสั้ นในตราสารหน้ีท่ีจะครบ
ก าหนดภายใน 1 ปี จ  านวน 110.89 ลา้นบาท (ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 
2561 และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 : ไม่มี) 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 81,056,202  114,731,576  38,000  55,000 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (38,000)  (38,000)  (38,000)  (38,000) 
 81,018,202  114,693,576  -  17,000  

 

รายไดค้า้งรับ - บริษทัอ่ืน 2,503,055  2,503,055  2,503,055  2,503,055 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,503,055)  (2,503,055)  (2,503,055)  (2,503,055) 
 -  -  -  - 
        
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 77,094,865  4,689,648  260,641  677,384         
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(ดูหมายเหตขุอ้ 25.2) -  -       1,317,696         1,162,094  

เงินทดรองจ่าย - บริษทัอ่ืน 19,635,123  1,534,582  173,314            153,846 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (153,846)  (153,846)     (153,846)          (153,846) 
 19,481,277  1,380,736  19,468  - 
         
เงินทดรองจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(ดูหมายเหตขุอ้ 25.2) -  -  1,569  - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(ดูหมายเหตขุอ้ 25.2) -  -  16,902,429  13,079,726 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน 7,778,262  6,106,362  632,480  458,924 
เงินประกนัผลงานก่อสร้าง - บริษทัอ่ืน 20,493,370  48,990,976  -  - 
 205,865,976  175,861,298  19,134,283  15,395,128 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - บริษัทอ่ืน        
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 79,390,789  106,924,987  -  - 
เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหน้ี        

ไม่เกิน 3 เดือน -  7,768,582  -  17,000 

เกินกวา่ 3 - 6 เดือน 1,627,406  -  -  - 
เกินกวา่ 12 เดือน 38,007  38,007  38,000  38,000 

 81,056,202  114,731,576  38,000  55,000 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 45 วนั 
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7. กำรเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำคัญเกีย่วกบัสัญญำก่อสร้ำง 
ขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้างของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)  

 งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 มิถุนำยน 
 2562  2561 
 บำท  บำท 

           รายไดค้่าก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งงวด 266,466,957  617,542,947 
           ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวด (255,354,561)  (548,880,839) 

  ก  าไรท่ีรับรู้ในระหวา่งงวด 11,112,396  68,662,108 

    
เงินงวดค่างานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดท่ีเรียกช าระแลว้ (230,106,218)  (694,200,081) 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ณ ตน้งวด (60,071,923)  (191,075,726) 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคตซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย ์ณ ตน้งวด (10,110,811)  (18,795,912) 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวดท่ียงัไม่เรียกช าระ ณ ตน้งวด 44,925,842  444,836,995 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ณ ส้ินงวด 58,200,447  116,444,404 
ตน้ทุนก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคตซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย ์ณ ส้ินงวด 10,360,242  12,698,369 
ตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดท่ียงัไม่เรียกช าระ ณ ส้ินงวด (68,552,140)  (218,788,888) 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวด (255,354,561)  (548,880,839) 

    
เงินงวดค่าก่อสร้างท่ีบริษทัเรียกเก็บแลว้ 274,483,364  710,176,507 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ ตน้งวด (198,396,122)  (469,059,672) 
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ณ ตน้งวด  134,219,335  250,868,700 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ ส้ินงวด 187,184,702  285,187,014 
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ณ ส้ินงวด (131,024,322)  (159,629,602) 
รายไดค้่าก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งงวด 266,466,957  617,542,947 
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 งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 มิถุนำยน 
 2562  2561 
 บำท  บำท 

           รายไดค้่าก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งงวด 443,606,034  1,507,705,213 
           ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวด (389,302,053)  (1,397,136,245) 
           ก  าไรท่ีรับรู้ในระหวา่งงวด 54,303,981  110,568,968 

    
เงินงวดค่างานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดท่ีเรียกช าระแลว้ (375,704,431)  (1,314,612,175) 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ณ ตน้งวด (69,814,714)  (243,494,174) 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคตซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย ์ณ ตน้งวด (9,930,576)  (14,132,367) 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวดท่ียงัไม่เรียกช าระ ณ ตน้งวด 66,139,119  264,748,586 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ณ ส้ินงวด 58,200,447  116,444,404 
ตน้ทุนก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคตซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย ์ณ ส้ินงวด 10,360,242  12,698,369 
ตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดท่ียงัไม่เรียกช าระ ณ ส้ินงวด (68,552,140)  (218,788,888) 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวด (389,302,053)  (1,397,136,245) 

    
เงินงวดค่าก่อสร้างท่ีบริษทัเรียกเก็บแลว้ 341,048,635  1,426,598,371 
มูลคา่งานท่ีท าเสร็จและยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ ตน้งวด (82,049,583)  (342,014,914) 
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ณ ตน้งวด  128,446,602  297,564,344 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ ส้ินงวด 187,184,702  285,187,014 
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ณ ส้ินงวด (131,024,322)  (159,629,602) 
รายไดค้่าก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งงวด 443,606,034  1,507,705,213 
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8. สินค้ำคงเหลือ 
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีสินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดังน้ี            
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561 
 บำท  บำท 

อะไหล่ 6,657,978  6,295,363 
วสัดุส้ินเปลือง 3,828,632  3,798,758 
สินคา้ระหวา่งทาง 198,940  86,982 
หกั ค่าเผื่อสินคา้คงเหลือลา้สมยั (325,308)  (325,308) 

 10,360,242  9,855,795 

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

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

ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560 ผูข้ายไม่สามารถส่งมอบหุน้ของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าดงักล่าวตามเง่ือนไข
บงัคบัก่อนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาและบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวขา้งตน้ได ้บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว
สามารถเรียกคืนเงินมดัจ าจากผูข้ายได ้ถา้ผูข้ายไม่สามารถคืนเงินมดัจ าได ้ผูข้ายตอ้งปฏิบติัตามสัญญา 
ท่ีระบุไว ้
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บริษทัยอ่ยทางออ้มไดด้ าเนินการทางกฎหมายโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการด าเนินการทาง
คดีอาญา และส่วนสองเป็นการด าเนินการทางแพง่ 

ก. การด าเนินการทางอาญา 

ในระหวา่งปี 2561 บริษทัยอ่ยทางออ้ม ดงักล่าวไดแ้จง้ความร้องทุกขต่์อกองบงัคบัการปราบปราม
การกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (“ปอศ.”) ในขอ้หาความผิดฐานฉ้อโกงกบั
ผูข้าย 3 ราย โดยเม่ือวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2561 พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกตวัผูข้าย
ดังกล่าวเพื่อมารับทราบขอ้กล่าวหาและท าประวติัอาชญากรรม เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 พนกังาน
สอบสวนส่งความเห็นสั่งฟ้องและส านวนการสอบสวนใหพ้นกังานอยัการพิจารณาเพื่อสั่งฟ้อง  

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 อยัการพิเศษฝ่ายคดีอาญา มีความเห็น ไม่สั่งฟ้อง ผูข้ายทั้ง 3 ราย กรณี
ท่ีบริษทัย่อยทางออ้ม ยื่นเร่ืองฟ้องจ าเลยในขอ้หาความผิดร่วมกนัฐานฉ้อโกง และร่วมกนัปลอม
แปลงและใช้เอกสารปลอม ปัจจุบนับริษทัย่อยทางออ้มอยู ่ระหว่างการหารือกบัส านักงาน
กฎหมายเพื่อมอบหมายให้ส านกังานกฎหมายศึกษาขอ้มูล และรวบรวมพยานหลกัฐานต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนินการยืน่ฟ้องใหม่ดว้ยตนเอง 

ข. การด าเนินการทางแพง่ 
เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2561 ผูบ้ริหารของบริษัทได้ประชุมหารือกับทีมทนายความโดยแจ้งให้ทีม
ทนายความด าเนินการบงัคบัจ าน าหุ้นโดยวิธีขายทอดตลาดในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2561 
ซ่ึงจากการขายทอดตลาดดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ประมูลเพื่อซ้ือหุ้นสามญัท่ีผูข้ายน ามาจ าน า
ไวแ้ต่อย่างใด ดงันั้นเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2562 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวได้ด าเนินการยื่นฟ้องต่อ
ศาลแพ่ง เพื่อเรียกร้องให้กลุ่มผูข้ายคืนเงินจ านวน 120 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงศาลไดมี้ค าสั่งรับ
ฟ้องแลว้ 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

- 17 - 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 ศาลไดมี้การพิจารณาคดี จ าเลยยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลายื่นค าให้การ 
ศาลจึงเห็นควรอนุญาตให้เล่ือนคดีไปนดัช้ีสองสถานและก าหนดประเด็นขอ้พิพาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี               
2 พฤษภาคม 2562 ศาลพิจารณาและก าหนดวนันดัสืบพยานโจทก์และจ าเลยภายในเดือนตุลาคม 2562 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวได้ว่าจา้งบริษทัผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมิน
มูลค่าของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้า 4 บริษทั ที่ผูข้ายน ามาจ าน าตามสัญญาซ้ือขายหุ้นและบนัทึก
ข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ซ่ึงเป็นการประเมินมูลค่าแบบมีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงขอ้มูลโดยวิธีส่วนลด
กระแสเงินสด ซ่ึงมูลค่าประเมินของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้า 3 บริษทัดงักล่าว มีมูลค่าอยูร่ะหวา่งบริษทัละ 3.56 
ลา้นบาท ถึง 22.33 ลา้นบาท และอีก 1 บริษทัไม่สามารถประเมินได ้

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวตั้งค่าเผื่อการ
ด้อยค่า   เงินมัดจ าดังกล่าวเต็มจ านวน เน่ืองจากบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายส าหรับการเรียกคืนเงินมดัจ าและการบงัคบัจ าน าหุ้นดงักล่าว
และมีความไม่แน่นอนท่ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะไดรั้บเงินมดัจ าคืนจากผูข้าย  



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 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 
   2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ 
ประเทศทีก่จิกำร

จัดตั้ง 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) 
           -  -  -  - 

 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

     งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
   สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) วธีิรำคำทุน 
   30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
  ประเทศที่ 2562 2561 2562 2561 2562  2561 

ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ กิจกำรจดัตั้ง ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท บำท  บำท 
บริษัทย่อยทำงตรง          
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 อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  ให้บริการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ประเทศไทย 100.00 100.00 127.50 127.50 127,499,996  127,499,996 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) รับเหมาก่อสร้างและงานโยธา ประเทศไทย 92.63 92.63 190.00 190.00 335,570,663  335,651,060 
บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั** ธุรกิจพลงังาน พลงังานทดแทน และเหมืองแร่ ประเทศไทย 100.00 100.00 2.50 2.50 -  - 
บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากดั** ผลิตรายการโทรทศัน์และให้บริการเคเบ้ิลทีวี ประเทศไทย 93.32 93.32 228.32 228.32 -  - 
บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั ธุรกิจพลงังาน ประเทศไทย 99.99 99.99 32.00 32.00 31,999,700  31,999,700 
บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั ธุรกิจเหมืองแร่และจดัหาวสัดุก่อสร้าง ประเทศไทย 99.99 99.99 42.00 42.00 41,999,700  41,999,700 
บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั การผลิตและการส่งไฟฟ้า ประเทศไทย 51.00     51.00 1.00 1.00 509,700  509,700 
รวม       1,031,709,759  1,031,790,156 
หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า       (561,429,400)  (561,429,400) 
       470,280,359  470,360,756 
บริษัทย่อยทำงอ้อม          
บริษทั ลูเซนท ์เอนเนอร์จี จ ากดั*** การถือเงินลงทุน ประเทศไทย 92.63 92.63 1.00 1.00 999,970  999,970 

* จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้และอยูใ่นระหว่างช าระบญัชี 
** จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้ 
*** บริษทัยอ่ยทางออ้มไดต้ั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าเต็มจ านวนแลว้ 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
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บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั และ บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 คณะกรรมการของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) อนุมติัแผนเลิก
บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั และบริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี รีซอร์สเซส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั เพื่อเป็น
การลดภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนของบริษทัเหล่าน้ี ต่อมา เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั และบริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี รีซอร์สเซส จ ากดั ผูถื้อหุ้นได้มีมติพิเศษอนุมติัการเลิก
บริษทั โดยบริษทัเหล่าน้ี ไดจ้ดทะเบียนการเลิกกิจการและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ 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 จ านวน 2,500,000 บาท เป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายหรือเพื่อจ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของ ซ่ึงแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน จ านวน 2,500,000 บาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี     
30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และกลุ่มบริษทัจดัประเภทของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั 
ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั และบริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี  รีซอร์สเซส จ ากดั เป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายหรือเพื่อจ่าย
ให้แก่ผูเ้ป็นเจ้าของ ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน จ านวน 
2,638,466 บาท และ 3,127,967 บาท ตามล าดบั ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  

บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั คร้ังท่ี 9/2561 มีมติใหบ้ริษทัเพิ่มสัดส่วน
การลงทุนในบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยโดยเขา้ซ้ือหุ้นจ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่า 
ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ในราคาหุน้ละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.21 ของทุนช าระแลว้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน
จ านวนเงิน 20,000,000 บาท โดยมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ บริษทั สเตรกา จ ากดั 
(มหาชน) ณ วนัท่ีบริษทัซ้ือหุ้นมีจ านวน 13,390,618 บาท บริษทัได้บนัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนในส่วนเกินจาก 
การเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยจ านวน 6,609,382 บาท  



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั คร้ังท่ี 13/2561 มีมติให้บริษทัเพิ่มสัดส่วน
การลงทุนในบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยโดยเขา้ซ้ือหุ้นจ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.21 ของทุนช าระแลว้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน
จ านวนเงิน 20,000,000 บาท โดยมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ บริษัท สเตรกา 
จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่บริษทัซ้ือหุ้นมีจ  านวน 18,394,607 บาท บริษทัไดบ้นัทึกผลต่างที่เกิดข้ึนใน
ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยจ านวน 1,605,393 บาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้สามญัจ านวน 1,759,999,986 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 92.63 ของทุนช าระแลว้ บริษทัมีผลต่างท่ีเกิดข้ึนในส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการถือ
หุน้ในบริษทัยอ่ยจ านวน 8,214,775 บาท ซ่ึงแสดงภายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุน้” ในงบการเงินรวม 

บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ  ากดั 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั คร้ังท่ี 13/2561 มีมติให้จดัตั้งบริษทัย่อย 
จ านวน 1 แห่ง ช่ือบริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ  ากดั ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทั 
โดยบริษทัถือหุ้นสามญัจ านวน 5,097 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของทุน    
จดทะเบียน และบริษทั เมอร์คิวร่ี โกลบอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนในบริติส เวอร์จ้ิน ไอส์
แลนด์ ถือหุ้นสามญัจ านวน 4,900 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของทุน  
จดทะเบียน โดยบริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ  ากดั มีวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจประเภทการบริหาร
จัดการและก าจัดขยะ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดหรือพลังงานบริสุทธ์ิ โดยบริษัทดังกล่าวได้
ด าเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561 

บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั และบริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั 

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั ป๊อป ทีวี จ  ากดั มีมติพิเศษให้
เปล่ียนแปลงช่ือจากบริษทั ป๊อป ทีวี จ  ากดั เป็น บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั และแกไ้ขเปล่ียนแปลง
วตัถุประสงค์ของบริษทัจากธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพเ์ป็นธุรกิจเหมืองแร่และจดัหาวสัดุก่อสร้าง โดยบริษทั
ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงขอ้มูลบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 
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เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั ไทยไชโย ทีวี จ  ากัด มีมติ
พิเศษให้เปล่ียนแปลงช่ือจากบริษทั ไทยไชโย ทีวี จ  ากัด เป็น บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ  ากัด และแก้ไข
เปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทัจากธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพเ์ป็นธุรกิจดา้นพลงังาน โดยบริษทัดงักล่าวได้
จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงข้อมูลบริษทัและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 

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

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 11/2561 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัขาย
หุน้สามญัในบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 179,997,900 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนช าระแลว้ เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดรั้บช าระค่า
หุ้นสามญัเป็นจ านวนเงิน 225,152,658 บาท ซ่ึงเป็นวนัท่ีการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ บริษทัไดก้ลบัรายการ 
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนจ านวน 158,773,208 บาท ท่ีเคยตั้งไว ้โดยรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนใน 
บริษทัยอ่ยจ านวน 108,642,662 บาท ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และบริษทัไดก้ลบั
รายการส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยจ านวน 22,588,268 บาท ในงบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น จึงท าให้บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) ส้ินสภาพการเป็น
บริษทัยอ่ย และส่งผลท าใหบ้ริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั และบริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มตั้งแต่วนัดงักล่าว 
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12. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 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 
    2562 2561 2562 2561 2562  2561 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำรจัดตั้ง  ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท บำท  บำท 
บริษทั ยู เอม็ จี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ ประเทศไทย  15.00 15.00 100.00 100.00 15,000,000  15,000,000 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า        (15,000,000)  (15,000,000) 

        -  - 

 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
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13. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
   เฉพำะกจิกำร 
 บำท  บำท 
    

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 344,862,874  54,221,977 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,090,809  358,890 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (46,355)       (39,538) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (27,593,382)  (3,503,664) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร 91,890  - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2562 318,405,836  51,037,665 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัได้น าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
ไปจดจ านองเพื ่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 15.2) และ
หนังสือค ้าประกนัจากธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 27) 
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“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

- 25 - 

14. สินทรัพย์และหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษีในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี (งบเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561 
 บำท  บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี    
ค่าเผื่อสินคา้คงเหลือลา้สมยั 65,062  65,062 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 407,461  425,839 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 1,302,733  910,331 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 126,218  869,254 
ค่าใชจ่้ายโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิ 96,476  112,555 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,997,950  2,383,041 
    
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี    
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าทางการเงิน (20,816,361)  (22,015,539) 
การยดือายกุารใชง้านของสินทรัพยถ์าวร (12,530,015)  (11,006,122) 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (33,346,376)  (33,021,661) 
    
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี - สุทธิ (31,348,426)  (30,638,620) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้ไม่เกินจ านวนท่ีเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีก าไรทางภาษี 
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้นและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้พิจารณาแล้วว่าจะไม่มี
การกลบัรายการการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยในอนาคตอนัใกล้ 
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15. วงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงิน  
15.1 วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 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) 

 
15.2 วงเงินสินเช่ืออ่ืนจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีวงเงินกู้ยืมและ
วงเงินหนงัสือค ้าประกนักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 988.39 ลา้นบาท และ 977.35 ลา้นบาท 
ตามล าดบั เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าว โดยวงเงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนั
โดยโอนสิทธิการรับเงินค่าจา้งก่อสร้างของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ท่ีดินของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง
ซ่ึงแสดงเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม และค ้ าประกนัโดย
บริษทั 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีวงเงินส าหรับ
ตัว๋สัญญาใชเ้งินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 30.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั 
MLR - 1.25% ต่อปี วงเงินดงักล่าว ค ้าประกนัโดยจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีวงเงินกู้ยืมกับ
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 89.50 ลา้นบาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว วงเงินกู้ยืมดงักล่าวค ้ าประกนัโดยโอนสิทธิการรับเงินค่าจา้งก่อสร้างของบริษทัย่อย
ดงักล่าว จ านองท่ีดินของบริษทัยอ่ยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และค ้าประกนัโดยบริษทั 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
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16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวยีนอ่ืน  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 257,738,290  197,606,463  -  - 
เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์ - บริษทัอ่ืน 719,669  549,952  474,459  471,325 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 7,939,339  8,601,346  -  862,237 
เงินทดรองรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(ดูหมายเหตขุอ้ 25.2) 

 
- 

 
- 

  
- 

 
501,654 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 234,977  -  234,977  - 
ค่าหุน้คา้งจ่าย -  10,000,000  -  10,000,000 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืนๆ 20,574,909  31,653,272  7,366,851  6,409,843 
 287,207,184  248,411,033  8,076,287  18,245,059 

17. รำยได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้นส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน  ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
รายไดด้อกเบ้ีย (ดูหมายเหตุขอ้ 25.1) 1,134,148  542,219  3,947,181  2,828,135 
ก าไรสุทธิจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 40,952  87,214  29,270  124,530 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ         
(ดูหมายเหตุขอ้ 25.1) -  -  2,610,000  910,000 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและบริการ        
(ดูหมายเหตุขอ้ 25.1) 677,507  -  1,208,507  1,863,000 
รายไดจ้ากการขายวสัดุส้ินเปลือง 12,178,552  4,109,544  -  - 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัร -  10,324,812  -  - 
รายไดอ่ื้น (ดูหมายเหตุขอ้ 25.1) 1,807,537  3,132,312  627,526  676,418 
 15,838,696  18,196,101  8,422,484  6,402,083 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือน  ส ำหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน  ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
รายไดด้อกเบ้ีย (ดูหมายเหตุขอ้ 25.1) 1,135,209  1,780,718  6,353,632  6,433,674 
ก าไรสุทธิจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 92,038  4,295,057  68,033  1,487,004 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ         
(ดูหมายเหตุขอ้ 25.1) -  -  5,220,000  1,510,000 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและบริการ        
(ดูหมายเหตุขอ้ 25.1) 677,507  -  1,739,507  3,726,000 
รายไดจ้ากการขายวสัดุส้ินเปลือง 18,383,757  5,586,626  -  - 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัร -  15,656,062  -  - 
รายไดอ่ื้น (ดูหมายเหตุขอ้ 25.1) 2,584,224  4,509,437  778,523  1,536,374 

 22,872,735  31,827,900  14,159,695  14,693,052 

18. ต้นทุนงำนก่อสร้ำงทีไ่ม่ได้น ำมำใช้ 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ไดใ้ช้งาน คือตน้ทุนงานก่อสร้างคงท่ีของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีไม่ได้ปันส่วนเขา้
งานระหว่างท า ได้แก่ ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัร และค่าใช้จ่ายพนักงาน ซ่ึงเกิดจากบริษทัย่อยดังกล่าว
ใหบ้ริการงานก่อสร้างจริงต ่ากวา่ก าลงัการใหบ้ริการงานก่อสร้างปกติในระหวา่งงวด 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัย่อยดงักล่าวมีตน้ทุนงานก่อสร้างท่ี
ไม่ไดใ้ช้งาน จ านวน 10.61 ลา้นบาท และ 10.64 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงบนัทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัย่อยดังกล่าวมีตน้ทุนงานก่อสร้างท่ี
ไม่ไดใ้ช้งาน จ านวน 18.42 ลา้นบาท และ 21.35 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงบนัทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 
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19. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของ
กลุ่มบริษทัไม่เท่ากบัอตัราภาษีตามประมวลรัษฎากร เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีรายการปรับปรุงในการค านวณ
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร 

งบการเงินรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัขาดทุนทางบญัชีแต่มีค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

งบการเงินรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของกลุ่มบริษทั
ไม่เท่ากบัอตัราภาษีตามประมวลรัษฎากร เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีรายการปรับปรุงในการค านวณภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพื่อใหเ้ป็นไปตามประมวลรัษฎากร 

20. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
20.1 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั
ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกจ าหน่ายในระหว่างงวดสามเดือนและงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง        
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน        
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) (12,338,955)  21,460,703  (9,768,497)  (20,479,520) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุ้น) 8,106,105,880  8,033,578,407  8,106,105,880  8,033,578,407 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.0015)  0.0027  (0.0012)  (0.0025) 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ        
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน        
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) -  7,733,381  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุ้น) 8,106,105,880  8,033,578,407  8,106,105,880  8,033,578,407 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) -  0.0010  -  - 

        
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง        
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน        
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) (7,871,473)  28,003,064  (28,456,473)  (26,251,917) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุ้น) 8,070,042,495  8,033,578,407  8,070,042,495  8,033,578,407 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.0010)  0.0035  (0.0035)  (0.0033) 

        
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ        
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน        
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) -  29,070,066  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุ้น) 8,070,042,495  8,033,578,407  8,070,042,495  8,033,578,407 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) -  0.0036  -  - 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

- 31 - 

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

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง        
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน        
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) (12,338,955)  21,460,703  (9,768,497)  (20,479,520) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุ้น) 8,106,105,880  8,033,578,407  8,106,105,880  8,033,578,407 
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (หุ้น) -  -  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีใชใ้นการค านวณขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (หุ้น) 8,617,816,130  8,325,450,076  8,617,816,130  8,325,450,076 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) (0.0014)  0.0026  (0.0011)  (0.0025) 

 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ        
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน        
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) -  7,733,381  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุ้น) 8,106,105,880  8,033,578,407  8,106,105,880  8,033,578,407 
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (หุ้น) -  -  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีใชใ้นการค านวณขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (หุ้น) 8,617,816,130  8,325,450,076  8,617,816,130  8,325,450,076 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) -  0.0009  -  - 

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง        
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน        
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) (7,871,473)  28,003,064  (28,456,473)  (26,251,917) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุ้น) 8,070,042,495  8,033,578,407  8,070,042,495  8,033,578,407 
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (หุ้น) -  -  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีใชใ้นการค านวณขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (หุ้น) 8,548,837,455  8,257,524,407  8,548,837,455  8,257,524,407 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)    (0.0009)  0.0034  (0.0033)  (0.0032) 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ        
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน        
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) -  29,070,066  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุ้น) 8,070,042,495  8,033,578,407  8,070,042,495  8,033,578,407 
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (หุ้น) -  -  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        
   ท่ีใชใ้นการค านวณขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (หุ้น) 8,548,837,455  8,257,524,407  8,548,837,455  8,257,524,407 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) -  0.0035  -  - 

21. กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 

เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2561 บริษทัไดข้ายหุ้นสามญัทั้งหมดในบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเคย
เป็นบริษทัย่อยของบริษทัให้กบับริษทัแห่งหน่ึง มีผลท าให้บริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมบริษทัย่อย
ดงักล่าว รวมถึง บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั และบริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั ซ่ึงเคยเป็นบริษทัย่อย
ทางออ้มของบริษทั ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11  ส่งผลให้กลุ่มบริษทัยกเลิกส่วน
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจให้บริการเช่าพื้นท่ีโฆษณา โดยบริษทัไม่ไดน้ าฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวมารวมในงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดสู้ญเสียอ านาจ
การควบคุม 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดแ้สดงผลการด าเนินงานของส่วนงานด าเนินงานท่ียกเลิกและบริษทัดงักล่าวส าหรับงวด
อยู่ภายใต้หัวข้อ “ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวด” ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนรวม 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

- 34 - 

รายละเอียดของผลการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนั ท่ี 
30 มิถุนายน 2562 และ 2561  มีดงัต่อไป  (งบการเงินฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 งบกำรเงนิรวม 
 2562  2561 
 บำท  บำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน    
รายไดจ้ากการให้บริการ -  22,151,956 
รายไดอ่ื้น -  1,071,672 
ตน้ทุนการให้บริการ -  (13,189,055) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย -  (1,259,790) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  (3,025,530) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ -  2,809,130 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ -  8,558,383 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (825,002) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิกส ำหรับงวด -  7,733,381 

 
 งบกำรเงนิรวม 
 2562  2561 
 บำท  บำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน    
รายไดจ้ากการให้บริการ -  43,132,376 
รายไดอ่ื้น -  16,433,899 
ตน้ทุนการให้บริการ -  (22,866,540) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย -  (2,769,968) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  (5,981,015) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ -  2,847,156 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ -  30,795,908 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (1,725,842) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิกส ำหรับงวด -  29,070,066 

 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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22. ทุนเรือนหุ้นและใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมัญ 
22.1 ทุนเรือนหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ได้อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท จ านวน  165,671,568 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิมจ านวน 803,357,841 บาท  เป็ น               
969,029,409 บาท มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้จด
ทะเบียนการเพิ่มทุน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ได้อนุมติัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทั จ านวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 969,029,409 บาท 
เป็น 1,161,029,409 บาท มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 บริษทั
ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
เรียบร้อยแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ได้มีมติอนุมติัให้ออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ราคาเสนอขายหุ้น
ละ 0.35 บาท เป็นการเสนอขายแบบขายแบบเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากัด ให้แก่ บริษัท 
บรุ๊คเคอร์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ต่อมาในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดรั้บเงินค่าซ้ือหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจากบริษัทดังกล่าว จ านวน 70,000,000 บาทโดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 50,000,000 บาท      
ในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ 

22.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 มีมติ ดงัน้ี 
• อนุมติัให้ออกและเสนอขายใบส 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 บาทต่อหุ้น (ยกเวน้กรณีการปรับราคาใชสิ้ทธิ) อายุใบส าคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 
3 ปี นับจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  โดยก าหนดวนัใช้สิทธิคร้ังแรก         
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2564 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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• อนุมติัให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั ชนิดระบุช่ือ 
ผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้(เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็น
บุคคลสาบสูญตามค าสั่งศาล บุคคลท่ีศาลสั่งให้ เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร) ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร  
และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย (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 และพนักงาน
ของบริษทัและบริษทัย่อย โดยไม่คิดมูลค่า อตัราการใช้สิทธิท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้น TRITN ได ้1 หุ้น โดยการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ตามโครงการ TRITN-WA น้ีก าหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.34 บาทต่อหุ้น อายุใบส าคัญ
แสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดวนั
ใช้สิทธิคร้ังแรกวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2564 มูลค่ายุติธรรม
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั วดัมูลค่าโดยวิธี Binomial Model โดยผูป้ระเมิน
อิสระภายนอก โดยมูลค่ายุติธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัมีมูลค่าหุ้นละ 
0.1013 บาทต่อหุน้ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

โครงกำร 
อำยุสัญญำ 

(ปี) 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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ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
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มูลค่ายุติธรรมของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ วดัมูลค่าโดยวิธี Binomial Model 
ภายใตข้อ้สมมติฐานทางการเงิน ดงัน้ี 

TRITN-WA  

ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิ  0.29 
ราคาใชสิ้ทธิ  0.34 
ค่าความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีคาดหวงั  57.08% 
ช่วงเวลาท่ีคาดวา่จะมีผูม้าใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิครบ  3 ปี 
อตัราเงินปันผลท่ีคาดหวงั  0.00% 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง  1.86% 

การเปล่ียนแปลงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 แสดงไดด้งัน้ี (ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 : ไม่มี) 

หน่วย : หน่วย 
 ณ วนัที่ 1 มกรำคม รำยกำรระหว่ำงงวด    ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 
 2562  สิทธ ิ            ริบสิทธ ิ                2562 
TRITN-WA 30,952,350  -  (7,142,850)  23,809,500 
TRITN-W3 1,606,608,920  -  -  1,606,608,920 
 

 
              

        หน่วย : หน่วย 
 ณ วนัที่ 30 พฤษภำคม รำยกำรระหว่ำงงวด    ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 
 2561  สิทธ ิ            ริบสิทธ ิ                2561 
TRITN-WA 42,857,100  -  -  42,857,100 
TRITN-W3 1,606,608,920  -  -  1,606,608,920 
        

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่าย
โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ
เป็นจ านวน 0.58 ลา้นบาท และ 0.66 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่าย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ
เป็นจ านวน 0.36 ลา้นบาท และ 0.10 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 มีมติ ดงัน้ี 
• อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 4 

(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 4” หรือ “TRITN-W4”) จ านวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย   
ท่ีออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากัด (Warrant-PP) ให้แก่นักลงทุน
จ านวน 2 ราย โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ก าหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 0.40 บาทต่อหุ้น (ยกเวน้กรณีการปรับราคาใชสิ้ทธิ) และไม่
น าใบส าคัญแสดงสิทธิรุ่นท่ี  4  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
อายุใบส าคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดย
ก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก  วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

22.3  โอนส่วนเกินมูลค่าหุน้ชดเชยผลขาดทุนสะสม 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ าปี 2561 ได้อนุมติัให้โอน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จ านวนไม่เกิน 548,392,949 บาท เพื่อน าไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 311,538,119 บาท ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2544  

23. เงินปันผล 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานรอบปี 2561 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0034 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน จ านวน 27.31 
ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

 
24. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน 
ได้แก่ ธุรกิจให้บริการเช่าพื้นท่ีโฆษณา และธุรกิจงานก่อสร้าง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2561 กลุ่ม
บริษทัไดจ้  าหน่ายบริษทัย่อยท่ีด าเนินงานธุรกิจให้บริการให้เช่าพื้นท่ีโฆษณา โดยส่วนงานที่ส าคญัของ
กลุ่มบริษทัแต่ละส่วนงานให้บริการที่แตกต่างกนั กลุ่มบริษทัมีการบริหารจดัการแยกจากกนั รวมถึงมี
การใช้เทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  กลุ่มบริษทัมี 1 ส่วนงานท่ีรายงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจงานก่อสร้าง กลุ่มบริษทั
แสดงผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ียกเลิกดงักล่าวภายใตห้ัวขอ้ “ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก
ส าหรับงวด” 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ
ท่ีมีสาระส าคญั  

ลูกค้ารายใหญ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ 
จ านวน 2 ราย เป็นเงินจ านวน  266.47 ล้านบาท และจ านวน 1 ราย เป็นเงินจ านวน 594.25 ล้านบาท 
ตามล าดบั จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 
จ านวน 2 ราย เป็นเงินจ านวน 443.61 ล้านบาท และจ านวน 1 ราย เป็นเงินจ านวน 1,454.10 ล้านบาท
ตามล าดบั จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

ขอ้มูลตามส่วนงานท่ีรายงานส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 
2561 มีดงัน้ี 
 งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 
 ช่วงเวลำแห่งกำรรับรู้รำยได้   
 ตลอดช่วงเวลำ   
 ธุรกิจงำนก่อสร้ำง  รวม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
        
รายไดจ้ากการให้บริการ 266,466,957  617,542,947  266,466,957  617,542,947 

ตน้ทุนการให้บริการ (255,354,561)  (548,880,839)  (255,354,561)  (548,880,839) 

ก าไรขั้นตน้ 11,112,396  68,662,108  11,112,396  68,662,108 

        
รายไดอ่ื้น     15,838,696  18,196,101 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช้     (10,611,804)  (10,636,999) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (27,674,989)  (33,290,267) 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน     -  (11,438,016) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (321,283)  (1,319,420) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้     (11,656,984)  30,173,507 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (836,502)  (501,515) 
ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวด     -  7,733,381 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด     (12,493,486)  37,405,373 
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 งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 
 ช่วงเวลำแห่งกำรรับรู้รำยได้   
 ตลอดช่วงเวลำ   
 ธุรกิจงำนก่อสร้ำง  รวม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
        
รายไดจ้ากการให้บริการ 443,606,034  1,507,705,213  443,606,034  1,507,705,213 

ตน้ทุนการให้บริการ (389,302,053)  (1,397,136,245)  (389,302,053)  (1,397,136,245) 

ก าไรขั้นตน้ 54,303,981  110,568,968  54,303,981  110,568,968 

        
รายไดอ่ื้น     22,872,735  31,827,900 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช้     (18,422,477)  (21,347,435) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (55,671,824)  (53,529,642) 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน     (7,723,475)  (16,131,054) 
กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์     2,042  (3,386,130) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (699,069)  (2,737,068) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้     (5,338,087)  45,265,539 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (810,441)  (6,431,440) 
ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวด     -  29,070,066 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด     (6,148,528)  67,904,165 

25. รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 
กิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุม 
โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง
บริษทัท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักับบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของ
บริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทั
ค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยท่ีส าคญัเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และขอ้ 11 ตามล าดบั 
 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ช่ือบุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั ควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั ดิจิตอล ไร้ท ์พิคเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)* บริษทัยอ่ย 
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ***  บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561 
บริษทั อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 
บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั** บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั** บริษทัยอ่ยของบริษทั อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั จนถึงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560  
 ก่อนจะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั บริษทัยอ่ยของ บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั** บริษทัยอ่ยของ บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ลูเซนท ์เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั  บริษทัยอ่ยของบริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) จนถึงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 
 ก่อนจะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) จนถึงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 
 ก่อนจะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั บอกซ์ ออฟฟิศ เอนเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) เครือญาติ 

*   จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้และอยูใ่นระหวา่งช าระบญัชี 
**  จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้ 

                *** จ าหน่ายเงินลงทุนระหวา่งปี 2561 (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดค้่าบริหารงาน  ตามราคาท่ีก าหนดในสัญญา 

(ค่าบริหารจดัการ ค่าเช่าพื้นท่ีและบริการ)  
ดอกเบ้ีย ตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา  

 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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25.1 รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รายไดจ้ากการบริหารจดัการ        
(ดูหมายเหตขุอ้ 17)        
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) -  -  -  350,000 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  2,610,000  560,000 

 -  -  2,610,000  910,000 

        
รายไดด้อกเบ้ีย (ดูหมายเหตุขอ้ 17)        

บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั -  -  45,450  - 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  3,155,081  2,393,624 
 -  -  3,200,531  2,393,624 

        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและบริการ        

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

 -  -  531,000  1,863,000 
 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รายไดอ่ื้น (ดูหมายเหตขุอ้ 17)        
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  257,099  155,524 
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) -  -  -  155,524 

 -  -  257,099  311,048 

        
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั        

ค่าตอบแทนกรรมการ 1,100,000  6,066,621  1,100,000  1,270,000 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,212,920  2,664,927  3,483,957  2,664,927 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3,128,009  160,372  1,795,585  160,372 
 12,440,929  8,891,920  6,379,542  4,095,299 

        
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รายไดจ้ากการบริหารจดัการ        
(ดูหมายเหตขุอ้ 17)        
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) -  -  -  650,000 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  5,220,000  860,000 

 -  -  5,220,000  1,510,000 

        
รายไดด้อกเบ้ีย (ดูหมายเหตุขอ้ 17)        

บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั -  -  83,802  - 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  5,522,401  4,760,944 
 -  -  5,606,203  4,760,944 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและบริการ        
(ดูหมายเหตขุอ้ 17)        
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) -  -  -  2,664,000 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  1,062,000  1,062,000 
 -  -  1,062,000  3,726,000 

        
รายไดอ่ื้น (ดูหมายเหตขุอ้ 17)        

บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) -  -  -  322,610 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  400,152  322,610 

 -  -  400,152  645,220 

        
ค่าใชจ่้ายในการประมูล        

บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 10,000  -  -  - 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั 

    
 

 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,315,000  10,650,382  2,315,000  2,280,000 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,850,086  4,970,908  7,167,914  4,970,908 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,159,814  320,741  2,197,803  320,741 

 23,324,900  15,942,031  11,680,717  7,571,649 

 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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25.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 6)        
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)  -  -  1,236,314  1,162,094 
บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั -  -  81,382  - 

 -  -  1,317,696  1,162,094 

เงินทดรองจ่าย (ดูหมายเหตขุอ้ 6)        
บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั -  -  1,569  - 
        

ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตขุอ้ 6)        
บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั -  -  94,272  10,470 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) -  -  16,808,157  13,069,256 

 -  -  16,902,429  13,079,726 

 
เงินทดรองรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 16)  

 
 

 
 

 
 

บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั -  -  -  501,654 
 

เงินมดัจ าท่ีจะไดรั้บคืนภายในหน่ึงปี        
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 10,000,000  -  -  - 

 
 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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25.3 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 

 ยอดคงเหลือ     ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม  กำรเปลี่ยนแปลง  30 มิถุนำยน 
 2562  เพิม่ขึน้  ลดลง  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั 2,100,000  1,500,000    -  3,600,000 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 184,000,000  100,000,000  (17,000,000)  267,000,000 

 186,100,000  101,500,000    (17,000,000)  270,600,000 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี 

 ยอดคงเหลือ     ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม  กำรเปลี่ยนแปลง  30 มิถุนำยน 
 2561  เพิม่ขึน้  ลดลง  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

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

   

25.4  สัญญาท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญายืมใชค้งรูปท่ีดินของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง 
โดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึงน าท่ีดินของบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงไปจดจ านองเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในการด าเนินโครงการก่อสร้าง โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 
6 ปี นบัจากวนัท่ี 26 เมษายน 2560 จนถึงวนัท่ี 26 เมษายน 2566 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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26. กำรเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นทีเ่กดิจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที ่  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    ไม่ใช่เงนิสด  30 มถุินำยน 
 2562    สัญญำใหม่  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 24,455,080  (6,657,134)  -  17,797,946 
 

 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 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที ่  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    ไม่ใช่เงนิสด  30 มถุินำยน 
 2562    สัญญำใหม่  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 963,015  (181,810)  -  781,205 
 

 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 
 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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27. หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีหนังสือค ้ าประกันจาก
ธนาคารเพื่อค ้ าประกนัการด าเนินงานตามปกติของธุรกิจเป็นจ านวน 840.63 ลา้นบาท และ 743.73 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยหลกัประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร ประกอบดว้ย สิทธิการรับเงินค่าจา้ง
ก่อสร้างของบริษทัย่อยดงักล่าว เงินฝากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 4) ท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั 
อาร์ไจล์  ดิ เวลลอปเม้นท์ จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซ่ึงแสดงเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อ 
การลงทุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม และค ้าประกนัโดยบริษทั 

28. ภำระผูกพนัตำมสัญญำ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญา ดงัน้ี 
28.1 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ ดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 สัญญำเช่ำ  สัญญำบริกำร  สัญญำเช่ำ  สัญญำบริกำร 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ครบก ำหนด        
ภายใน 1 ปี 5,587,447  3,590,227  3,912,000  7,613,483 
1 - 5 ปี 15,825,700  -  15,648,000  263,500 
5 ปีข้ึนไป 13,692,000  -  15,648,000  - 
 35,105,147  3,590,227  35,208,000  7,876,983 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 สัญญำเช่ำ  สัญญำบริกำร  สัญญำเช่ำ  สัญญำบริกำร 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ครบก ำหนด        
ภายใน 1 ปี 4,079,900  3,590,227  3,912,000  7,315,567 
1 - 5 ปี 15,648,000  -  15,648,000  - 
5 ปีข้ึนไป 13,692,000  -  15,648,000  - 
 33,419,900  3,590,227  35,208,000  7,315,567 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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28.2 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
        

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 84,459,891  75,307,729  -  - 

29. คดีฟ้องร้อง 
29.1   ในปี 2558 บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงพร้อมทั้งหน่วยงานของรัฐ

กบัพวกรวม 8 คน ไดถู้กฟ้องร้องจากบุคคลหน่ึง โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กฟ้องร้องในคดีเป็น
จ าเลยล าดบัท่ี 8 ต่อศาลปกครองกลาง ทั้งหมด 4 คดี เก่ียวกบักรณีเรียกค่าเสียหายของท่ีดิน และ 
ท าให้ขาดรายได้ โดยมีทุนทรัพยท่ี์ถูกฟ้องร้องเป็นจ านวน 87.49 ล้านบาท ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง อย่างไรก็ตาม กลุ่มผูบ้ริหารของบริษัทเช่ือมัน่ว่า
บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะไม่ไดรั้บผลเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว จึงยงัมิได้
บนัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้นงบการเงิน 

29.2   เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2562 อดีตพนักงานบริษัท สเตรกา จ ากัด (มหาชน) ได้ยื่นเร่ืองฟ้องร้อง 
บริษทัย่อยต่อศาลแรงงานกลาง เพื่อเรียกค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และค่าเลิกจา้งไม่เป็นธรรม 
จ านวน 2 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีดงักล่าวอยู่ระหว่างนัดพิจารณาไกล่เกล่ีย อย่างไรก็ตามเน่ืองดว้ย 
กลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือมัน่วา่บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะไม่ไดรั้บผลเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญั
จากคดีฟ้องร้องดงักล่าว จึงยงัมิไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้นงบการเงิน  



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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30. 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 
 2562 2561 2562 2561   
 มูลค่ำยุตธิรรม (บำท)  มูลค่ำยุตธิรรม (บำท)    

1. เงินลงทุนระยะสั้นใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  
- ตราสารทุน 

10,700,000 26,695,015 10,700,000 26,695,015 ล าดบั 1   ราคาเสนอ ซ้ือของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของ
งวดบญัชี 

2. อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนสุทธิ 
 

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

31. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
31.1 เม่ือว ัน ท่ี  21 มิ ถุนายน  2562 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี  1/2562 ของบริษัท  อาร์ไจล์ 

ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั มีมติพิเศษให้เปล่ียนแปลงช่ือบริษทัและตราประทบัจาก บริษทั อาร์ไจล ์ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ  ากัด เป็น บริษัท ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์ จ  ากัด โดยบริษัทดังกล่าวได ้
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงขอ้มูลบริษทัและแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักรมพฒันา
ธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2562 

31.2 เม่ือวนัท่ี  28 มิ ถุนายน 2562 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี  3/2562 ของบริษัท ไทรทัน กรีน 
เอนเนอร์จี จ  ากัด มีมติพิ เศษให้ เพิ่ มทุนจดทะเบียน  บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จ  ากัด 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 5,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวน 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 4,000,000 บาท โดย
บริษทัดังกล่าวได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เรียบร้อยแลว้  เม่ือวนัท่ี  11 กรกฎาคม 2562 

 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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31.3  เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 บริษทัยอ่ย มีนโยบายเขา้ไปลงทุนในบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงด าเนินธุรกิจ
รับเหมา โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้วางเงินมัดจ า จ  านวน 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขท่ีผู ้ถือหุ้น 
ของบริษัทแห่งนั้ นก าหนดไว้ เพื่ อได้จะมี สิทธิ เข้าไปตรวจสอบสถานะของกิจการใน 
ด้านต่าง ๆ  โดยบริษัทแห่งนั้ นได้สั่ งจ่ายเช็คระบุช่ือและส่งมอบให้บริษัทย่อยไว้เพื่อเป็น
หลักประกันการรับเงินมัดจ า จ  านวน 1,000,000 บาท ดังกล่าวข้างต้น ทั้ งน้ี  ภายหลังจาก 
การตรวจสอบสถานะกิจการในดา้นต่าง ๆ เสร็จส้ิน และถา้ผลการตรวจสอบมีความชดัเจนเป็น 
ท่ีน่าพอใจ และแน่นอนแลว้ บริษทัยอ่ยจะเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
การเขา้ท ารายการต่อไป  

31.4  เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 บริษทัยอ่ย มีนโยบายเขา้ไปลงทุนในบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงด าเนินธุรกิจ
ด้านพลังงาน โดยบริษัทย่อยได้วางเงินมัดจ า จ  านวน 10,000,000 บาท ตามเง่ือนไขท่ีผูถื้อหุ้นของ
บริษทัแห่งนั้นก าหนดไว ้เพื่อไดจ้ะมีสิทธิเขา้ไปตรวจสอบสถานะของกิจการในดา้นต่าง ๆ โดยบริษทั
แห่งนั้ นได้สั่งจ่ายเช็คระบุช่ือและส่งมอบให้บริษัทย่อยไวเ้พื่อเป็นหลักประกันการรับเงินมัดจ า 
จ  านวน 10,000,000 บาท ดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี ภายหลงัจากการตรวจสอบสถานะกิจการในดา้นต่าง ๆ 
เสร็จส้ิน และถา้ผลการตรวจสอบมีความชดัเจน เป็นท่ีน่าพอใจ และแน่นนอนแลว้ บริษทัยอ่ยจะเสนอ
ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการต่อไป 

31.5  เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นจากบริษทั Zico Trust (s) Ltd. ในฐานะทรัสตี
ของ Asia Alpha Equity Fund 3 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประจ าปี 2562 ท่ีไดมี้มติ
อนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากดั (“Private 
Placement”) จ านวน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 
0.35 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 490,000,000 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 350,000,000 บาท 
บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 



 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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32. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภท
รายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 
 ก่อนจดั    หลงัจดั 
 ประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  ประเภทใหม่ 
 บำท  บำท  บำท 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มถุินำยน 2561      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30,235,139  3,055,128  33,290,267 
ตน้ทุนทางการเงิน 4,374,548  (3,055,128)  1,319,420 
 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มถุินำยน 2561 

     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 45,239,628  8,290,014  53,529,642 
ตน้ทุนทางการเงิน 11,027,082  (8,290,014)  2,737,068 

34. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมื่อวนัท่ี 
13 สิงหาคม 2562 


