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วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของเรา คือ การเป็นบริษัทการลงทุน

ชั้นน�าที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า มีความยั่งยืน 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม วิสัยทัศน ์

โดดเด่นของไทรทนั คอื “ลงทนุเพือ่คนรุน่ใหม่” 

เราให ้ความส�าคัญสูงสุดต ่อความมั่ งคั่ ง 

ในระยะยาวของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

ของเรา

พันธกิจ
“มีประสิทธิภาพ ย่ังยืน เช่ือถือได้” แนวทาง

ของเราในการจัดการการลงทุนอยู่บนพื้นฐาน

ของกระบวนการลงทุนท่ีรวมเอาความยั่งยืน 

ไว้อย่างสมบรูณ์เป็นเป้าหมายหลกั สามเสาหลกันี ้

เป็นจุดเด่นของบริษัทของเรา ซึ่งเป็นรากฐาน 

ที่จะท�าให้เราขยายตัวต่อไปได้”
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สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท
และประธานคณะกรรมการบริหาร

เรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ทางบรษิัทยนิดอีย่างย่ิงทีจ่ะรายงานว่าในปี	2562	เป็นอกีปีหนึง่แห่งความก้าวหน้า

ท่ีส�าคญั	ซึง่เป็นรากฐานความส�าเรจ็ในอนาคตของบรษิัท	ในฐานะบริษัทโฮลดิง้	

เราลงทนุในธรุกจิทีบ่รษิัทย่อยนัน้สามารถทีจ่ะสร้างรายได้	ก�าไร	และผลตอบแทน

ให้แก่กลุม่บรษัิทได้	ในปี	2562	บรษิัทได้ท�าการเปลีย่นกลุม่ธรุกจิหลกัของบรษิัท	 

จากกลุ่มธุรกิจสื่อไปเป็นกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	 บนตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	(SET)

งบการเงินในปีนี้	ผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท	ได้รับรู้ผลประกอบการจาก

บริษัทย่อยทั้งสองแห่งคือ	บริษัท	 ไทรทัน	 เอ็นจีเนียริ่ง	 แอนด์	 คอนสตรัคชั่น	

จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	ไทรทัน	พาวเวอร์	จ�ากัด

ในบรษิัท	ไทรทนั	เอน็จีเนยีร่ิง	แอนด์	คอนสตรัคช่ัน	จ�ากดั	(มหาชน)(TTEC)	นัน้	 

ด้วยการพฒันาท่ีดขีึน้ของโลก	โดยลกูค้าสามารถเข้าถงึพลงังาน	การเชือ่มต่อกนั 

ของชุมชนผ่านทางรถไฟ	ถนน	และเครือข่ายการส่ือสาร	 และการปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือตอบสนองความต้องการในอนาคต	 ในปี	2562	TTEC	

เริ่มรับงานโยธาและงานก่อสร้างเกี่ยวกับรถไฟรางคู่	ซึ่งเป็นงานนอกเหนือจาก 

การประกอบธรุกิจให้บริการรับเหมาขุดเจาะวางท่อใต้ดินในแนวราบโดย 

ไม่เปิดหน้าดิน	(Horizontal	Directional	Drilling:	HDD)	และการก่อสร้างท่อ	 

ดงันัน้เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว	TTEC	จึงเปลีย่นชือ่จาก	บรษิัท	

สเตรกา	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็น	บรษิัท	ไทรทนั	เอน็จเีนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น 

จ�ากัด	(มหาชน)

หนึ่งในโครงการหลักของ	TTEC	 คือ	 โครงการขยายระบบท่อขนส่งน�้ามัน 

ไปภาคเหนอื	(The	Northern	Fuel	Pipeline	Transportation:	NFPT)	โดยระยะที	่1 

เสร็จสมบูรณ์ได้โดยความสามารถและการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในทีม 

ของเรา	 ส�าหรับในระยะท่ี	2	 ได้เร่ิมด�าเนินงานในไตรมาสที่	4	 ของปี	2562	 

ซึ่งจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นปี	2563	 งานที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้างและ

โครงการเดินท่อ	จะช่วยสร้างรายได้ในอนาคต

ในปี	2562	TTEC	เพิ่มศักยภาพการด�าเนินงานโดยการเข้าไปรับงานบ�าบัดพื้นที่

รือ้ถอน	การก่อสร้างโครงการสถานรีถไฟทางคู่	สะพานกลบัรถ	และสะพานข้าม

ทางรถไฟในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

2
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อนาคตของโลกจะเป็นโลกของพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด	 โดยในป	ี

2562	เป็นจุดเริ่มต้นของบริษัท	ไทรทัน	พาวเวอร์	จ�ากัด	(TTP)	ในการลงทุนใน

โรงไฟฟ้าไบโอแก๊สคือ	โรงไฟฟ้าหนองรี	ซึ่งการลงทุนดังกล่าวนี้ให้ผลตอบแทน

ในการลงทุนมากกว่าร้อยละ	15	สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของเราส�าหรบั 

การลงทุนในธุรกิจพลังงาน

ทาง	TTP	มพัีนธมติรระยะยาวและหุน้ส่วนในการลงทนุส�าหรับธรุกิจก๊าซชวีภาพ	

(Biogas)	 เป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่า	 เราสามารถขยายธุรกิจในทิศทางน้ี 

ได้อย่างต่อเน่ือง	 โดยเป้าหมายของเราคือ	การเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและ

ผู้น�าอันดับหนึ่งทางด้านธุรกิจก๊าซชีวภาพ	(Biogas)	ภายในปี	2568

นอกจากนี้เราหวังว่า	 บริษัทย่อยอีกสองแห่งของเราคือ	 บริษัท	 ไทรทัน	 

รีซอร์สเซส	จ�ากัด	และการร่วมทุนของบริษัท	ไทรทัน	กรีน	เอนเนอร์จี	จ�ากัด 

จะสามารถเริ่มด�าเนินการในโครงการและการลงทุนภายได้ภายในปี	2563

ในนามของคณะกรรมการบริษัท	 ขอขอบพระคุณต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน 

ที่มีส่วนร่วมในความส�าเร็จของบริษัทในปี	2562	ทางทีมงานของบริษัทก�าลัง

ด�าเนินการพัฒนาบริษัท	 โดยการลงทุนเพื่อสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	

พร้อมกบัการขจดัความเส่ียงในขณะเดยีวกนั	ข้อได้เปรยีบของเราในฐานะบรษิัท

โฮลดิ้งคือ	 ความสามารถในการแข่งขันและความแข็งแกร่งในงบดุลของเรา 

ซึ่งใช้ความพยายามอย่างมากเพ่ือให้แน่ใจว่าโครงการที่ก�าลังด�าเนินงานอยู่	 

ของบรษิัท	ไทรทนั	เอน็จเีนยีริง่	แอนด์	คอนสตรคัชัน่	จ�ากัด	(มหาชน)	ด�าเนนิไป 

อย่างราบรื่นเช่นเดียวกับการเร่ิมต้นของ	 บริษัท	 ไทรทัน	 พาวเวอร์	 จ�ากัด	 

ซึ่งจะก่อให้เกิดความส�าเร็จต่อบริษัทในอนาคต

ด้วยความเคารพอย่างสูง

	 	 							พลเอก

เลิศรัตน์		รัตนวานิช
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นางสาวหลุยส์		เตชะอุบล
ประธานคณะกรรมการบริหาร
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สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

เรยีนท่านผู้ถอืหุ้นทีเ่คารพ

ในปี	2562	เป็นปีแห่งการเปลีย่นแปลงทางธรุกิจของ	บรษิัท	ไทรทนั	โฮลดิง้	
จ�ากดั	(มหาชน)	เนือ่งจากบรษิัทได้ใช้กลยทุธกระจายความเสีย่งทางธรุกจิ	 
และเข้าสู่ธุรกิจใหม่ประกอบด้วย	 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม	่ 
งานรือ้ถอนโรงงาน	และธรุกิจพลงังานทดแทน	(ก๊าซชวีภาพ)

บริษัทได้สร้างผลก�าไรที่เติบโตอย่างยั่งยืน	 ในขณะเดียวกันยังได้สร้าง
รากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง	 ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของธุรกิจ 
ที่มีความท้าทาย	โดยจุดมุ่งหมายคือ	การขยายเส้นการลงทุนไปสู่อนาคต	
และพฒันาบรษิัทให้เป็นบรษิัทชัน้น�าระดบัภูมิภาค

ในฐานะบริษัทโฮลดิ้ง	(Holding	Company)	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างย่ิง 
ทีบ่ริษัทจะกระจายฐานรายได้และผลก�าไรโดยในปี	2562	บรษิัทได้วางแผน
ขยายธุรกิจในโครงการใหม่ส�าหรับ	บริษัท	 ไทรทัน	 เอ็นจีเนียร่ิง	แอนด	์ 
คอนสตรัคชั่น	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ธุรกิจก่อสร้าง	 ธุรกิจก่อสร้างท่อใต้ดิน 
ทีด่�าเนนิการส�าเรจ็ไปบางส่วน	ท�าให้บรษิัทมรีายได้ลดลงจาก	2,425	ล้านบาท	
เป็น	1,275	ล้านบาท

ในปี	2562	บริษัทได้ประกาศผลการด�าเนินงานสุทธิ	32.36	 ล้านบาท	 
เพิม่ขึน้ร้อยละ	106.83	หรอื	14.57	ล้านบาท	เม่ือเปรยีบเทยีบกบัปี	2561	
หากไม่นับรวมรายการที่ไม่ได้เกิดข้ึนเป็นประจ�า	เนือ่งจากในปี	2561	บรษิัท
ได้ออกจากธรุกจิสือ่โดยการจ�าหน่ายเงนิลงทนุในบรษิัทย่อย	และผลก�าไร
นั้นได้มาจากการขายซึ่งเกิดข้ึนครั้งเดียว	 แต่อย่างไรก็ตาม	บริษัทได้มี 
การจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพท�าให้อัตราก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 
เป็นร้อยละ	1.74	ในปี	2562	จากร้อยละ	0.34	ในปี	2561

บริษัทได้มกีารลงทนุในโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สคอื	บรษิัท	โรงไฟฟ้าหนองรี	จ�ากัด	
ในปี	2562	โดยบริษัทย่อยคอื	บรษิัท	ไทรทนั	พาวเวอร์	จ�ากดั	ซึง่เป็นอีกหนึง่ช่อง
ทางในการสร้างฐานรายได้ทีห่ลากหลาย	 ในการลงทนุในโรงไฟฟ้าหนองรี	 
นบัเป็นการลงทนุคร้ังแรกในพลงังานสะอาด	เพือ่สร้างผลตอบแทนทีม่ัน่คง
และสม�า่เสมอ	อกีทัง้กระผมมีความหวงัว่าจะพฒันาธรุกิจพลงังานทดแทน	
(ก๊าซชวีภาพ)	เพือ่สร้างฐานรายได้ทีมี่ความม่ันคงในอนาคต	เพือ่ให้บรษิัท 
เป็นผูน้�าตลาดในภาคธรุกิจน้ี

หากมองไปในอนาคต	กระผมมีความม่ันใจว่าปี	2563	นี้จะเป็นปีส�าหรับ 
การขยายการลงทุนของบริษัท	 โดยใช้ความแข็งแกร่งในงบดุลของบริษัท	
อีกทั้งวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธของบริษัทนั้นคือ	 การลงทุนระยะยาว 
ในหลายภาคส่วนที่มีการเติบโต	 โดยมุ่งเน้นการเข้าซื้อกิจการที่บริษัท
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้	 ซึ่งการลงทุนในแต่ละครั้ง	 ทางทีมบริหาร 

นายเชิดศักด์ิ	กู้เกียรตินันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุน	 โดยค�านึงถึง 
ความได้เปรยีบทางการแข่งขนัของกลุม่บรษัิท	และพยายามกระจายการลงทนุ 
ในอตุสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือลดความเสีย่ง	และสร้างก�าไรและผลตอบแทน
ให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยี

กระผมขอถอืโอกาสนีข้อขอบพระคณุ	 ท่านผูถ้อืหุ้น	คณะกรรมการบรษิัท	
ลูกค้าท่ีเคารพ	 ธนาคาร	 อีกท้ังนักลงทุนทุกท่าน	 ท่ีกรุณาอนุเคราะห์ 
ให้ความสนบัสนนุการด�าเนนิงานของบรษิัทอย่างต่อเนือ่ง

ด้วยความเคารพอย่างสูง
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คณะกรรมการบริษัท

สัญชาติ   ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

-	 ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 (สาขาการบริหารพัฒนา)	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
 (สาขาเทคโนโลยแีละการจดัการพลังงานและสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน)	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
-	 ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(ประเภททั่วไป)	
	 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
-	 ปริญญาโท	การบริหารระบบ	(MSSM)	
	 University	of	Southern	California	ประเทศสหรัฐอเมริกา
-	 ปริญญาโท	วิศวกรรมโยธา	(SMCE)	
	 Massachusetts	Institute	of	Technology	ประเทศสหรัฐอเมริกา
-	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมโยธา	(BSCE)	
	 The	Citadel	ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	30/2546
-	 หลักสูตร	The	Role	of	Chairman	Program	(RCP)	1/2543
-	 หลักสูตร	Financial	for	Non-Financial	Director	(FND)	1/2546
-	 หลักสูตร	The	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	

13/2554
-	 หลักสูตร	Financial	for	Statements	for	Director	(FSD)	13/2554
-	 หลักสูตร	The	Role	of	Chairman	Program	(RCP)	28/2555

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ
	 บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	หลักทรัพย์จัดการกองทุน
	 เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน

2560	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ
	 ด้านพลังงาน
2549	-	ปัจจุบัน	 อปุนายกกติตมิศกัดิ	์สมาคมกรฑีาแห่งประเทศไทย
	 ในพระบรมราชูปถัมภ์
2558	-	2560	 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(สปท.)		
	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2555	-	2560	 ประธานกรรมการบริหาร	
	 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์กรมหาชน)
2556	-	2559	 ประธานกรรมการ	
	 บริษัท	จี	เจ	สตีล	จ�ากัด	(มหาชน)
2556	-	2559	 ประธานกรรมการ	บริษัท	จี	สตัล	จ�ากัด	(มหาชน)
2556	-	2558	 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	(สปช.)
	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
2556	-	2558	 ที่ปรึกษากรรมาธิการและโฆษกกรรมาธิการ
	 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	
	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2556	-	2558	 ประธานกรรมการ	
	 บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
2554	-	2556	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.	ส�ารวจและผลิต	 	
	 ปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

ไม่มี	

พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช

ต�าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบริษัท	
	 	 	 	 และกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับต�าแหน่ง 25	ธันวาคม	2559
อายุ    73	ปี
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สัญชาติ   ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

-	 ปริญญาโท	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-	 ปริญญาตรี	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	
	 โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	นรต.	(	33)	
-	 การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
-	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	86/2553
-	 หลกัสตูร	Role	of	The	Compensation	Committee	(RCC)	13/2552
-	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	126/2552
-	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	32/2552
-	 หลักสูตร	Financial	Statement	for	Directors	(FSD)	12/2552
-	 หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Capital	Market
	 Intermediaries	(CGI)	10/2558

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

2561	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	
	 บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
	 ประธานกรรมการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		
	 บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	
	 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
	 บรษิัท	คนัทรี	่กรุป๊	ดเีวลลอปเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน

2561	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาพิเศษ	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
2561	-	ปัจจุบัน	 ท่ีปรกึษา	สมาคมสนันบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
2560	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	อรินสิริ	แลนด์	จ�ากัด
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 บรษิัท	รชิแลนด์	พร๊อพเพอร์ตี	้ดเีวลลอปเม้นท์	จ�ากดั
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
	 ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บรษิัท	ฟสูนิ	อตุสาหกรรมเหมืองแร่		
	 (ประเทศไทย)	จ�ากดั
2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	
	 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
	 บริษัท	ไทยฮั้ว	ยางพารา	จ�ากัด	(มหาชน)
2554	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	สมาคมอุตสาหกรรมไทย
2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ		
	 บริษัท	หนังสือพิมพ์	ซินเสียน	เยอะเป้า	จ�ากัด
2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	และผูช่้วยเลขานกุาร	มูลนธิบิณุยะจนิดา	
	 เพื่อข้าราชการต�ารวจและครอบครัว
2560	-	2561	 ประธานกรรมการ	บริษัท	สเตรกา	จ�ากดั	(มหาชน)
2559	-	2561	 ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
2558	-	2559	 ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	9	
	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
2557	-	2558	 ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	7	
	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
2556	-	2557	 รองผู้บัญชาการ	ผู้บังคับบัญชาต�ารวจภูธร	ภาค	4
	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
2555	-	2556	 รองผู้บัญชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการ	 	
	 ข้าราชการต�ารวจ	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
2554	-	2555	 รองผู้บัญชาการ	ผู้บังคับบัญชาต�ารวจภูธรภาค	8 
	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

ไม่มี	

ต�าแหน่ง  รองประธานคณะกรรมการบริษัท
	 	 	 	 และกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับต�าแหน่ง 25	เมษายน	2561
อายุ   61	ปี

พล.ต.อ. วีรพงษ์ ช่ืนภักดี

7

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)



นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล

สัญชาติ   ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น  20.76%	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

-	 ปริญญาโท	ด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน
	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
-	 ปริญญาตรี	ด้านการเงิน	
	 University	of	New	South	Wales	ประเทศออสเตรเลีย	
-	 การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
-	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	53/2548	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	
	 	 	 	 บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่ง  กรรมการ	ประธานคณะกรรมการบริหาร	

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 25	ธันวาคม	2559
อายุ   38	ปี

ประสบการณ์ท�างาน 

2562	-	ปัจจุบัน				 กรรมการ	บริษัท	โรงไฟฟ้าหนองรี	จ�ากัด
2560	-	ปัจจุบัน				 กรรมการ	บริษัท	ไทรทัน	พาวเวอร์	จ�ากัด
2560	-	ปัจจุบัน				 กรรมการ	บริษัท	ไทรทั	รีซอร์สเซส	จ�ากัด
2560	-	ปัจจุบัน				 กรรมการ	บรษิัท	ไทรทนั	ดเีวลลอปเม้นท์	จ�ากัด
2560	-	ปัจจุบัน				 กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร
	 	 บริษัท	ไทรทัน	เอ็นจีเนียริ่ง	
	 	 แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
2559	-	ปัจจุบัน				 กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร		 	
	 	 บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
2559	-	2560						 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	
	 	 บริษัท	สแพลช	มีเดีย	จ�ากัด	(มหาชน)
2548	-	2552						 กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน		
	 	 บริษัท	หลักทรัพย์	คันทรี่	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

ไม่มี	

หมายเหตุ: *นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ลาออกจากต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

8

รายงานประจำาปี 2562



นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

ต�าแหน่ง  กรรมการอิสระ	
	 	 และประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับต�าแหน่ง 12	มกราคม	2560
อายุ   65	ปี

สัญชาติ  ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น  ไม่มี
 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

-	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	
	 Southern	New	Hampshire	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
-	 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	
	 Franklin	Pierce	College	ประเทศสหรัฐอเมริกา		
-	 การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
-	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	92/2550
-	 หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	

16/2557

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจ	
	 	 สอบ	บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	

ประสบการณ์ท�างาน 

2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	 
	 	 บริษัท	สยามซิตี้ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	
2557	-	2561	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	 
	 	 และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 
	 	 บริษัท	โพสต์	พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
2546	-	2557		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ		
	 	 บริษัท	สยามซิตี้ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	
2546	-	2557	 กรรมการ	 
	 	 บริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จ�ากัด	
2553	-	2554	 กรรมการ	กรรมการบริหาร	 
	 	 และประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์	 
	 	 บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	
2544	-	2554	 อุปนายก	 
	 	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	
2549	-	2553	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	 
	 	 บริษัท	ที.ไอ.ไอ	จ�ากัด	(สถาบันประกันภัยไทย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

ไม่มี	

9

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)



นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม

สัญชาติ   ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

-	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ
	 Hawaii	Pacific	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
-	 ปริญญาตรี	คณะเศรษฐศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-	 การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
-	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	233/2560

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 
	 	 บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่ง  กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับต�าแหน่ง	 22	มกราคม	2558
อายุ   50	ปี

ประสบการณ์ท�างาน

2558	-	ปัจจุบัน		 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
	 	 บริษัท	เอสเอสพีพี	แคปิตอลส์	จ�ากัด
2557	-	ปัจจุบัน		 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
	 	 บริษัท	เฟรชแอร์เฟสติวัล	จ�ากัด
2556	-	ปัจจุบัน		 ผู้ร่วมก่อตั้ง	 
	 	 บริษัท	สยาม	ซิลเวอร์	พลัส	พาร์ทเนอะ	จ�ากัด
2552	-	2555	 หัวหน้าฝ่ายลูกค้า
	 	 สถาบันบริษัท	หลักทรัพย์	เอเชีย	พลัส	จ�ากัด
	 	 (มหาชน)
2545	-	2551	 หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน	 
	 	 บริษัท	หลักทรัพย์	ไทยพาณิชย์	จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

ไม่มี	

10

รายงานประจำาปี 2562



พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมขำา 

สัญชาติ   ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

-	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	(บช.บ.)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	 การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
-	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	89
-	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	35

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ 
	 	 บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่ง  กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับต�าแหน่ง 25	เมษายน	2561
อายุ   53	ปี

ประสบการณ์ท�างาน

2559	-	ปัจจุบัน	 เหรัญญิกสมาคมผู้ปกครองและครู 
	 	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		
	 	 ปทุมวัน
2535	-	ปัจจุบัน		 วิทยากร	บรรยายวิชาบัญชี
	 	 และงบประมาณให้กับโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	
	 	 และหลักสูตรต่าง	ๆ	ของ
	 	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	เช่น	
	 	 หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง	
	 	 หลักสูตรผู้ก�ากับการหลักสูตรสารวัตร		 	
	 	 หลักสูตรฝ่ายอ�านวยการ 
	 	 และหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินและ	
	 	 บัญชี
2560	-	2561	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 
	 	 บริษัท	สเตรกา	จ�ากัด	(มหาชน)
2553	-	2556	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	 
	 	 บริษัท	เมโทรสตาร์	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด
	 	 (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

ไม่มี	

11

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)



นายเชิดศักด์ิ กู้เกียรตินันท์

สัญชาติ   ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

-	 ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาวิเคราะห์ระบบ
	 มหาวิทยาลัยแอสตัน	(1976)	ประเทศอังกฤษ	
-	 การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
-	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	172/2556

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร
	 	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
	 	 บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	
2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	
2561	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริหาร	
	 	 กรรมการผู้จัดการ	และกรรมการ 
	 	 บริษัท	เอ็นพีพีจี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 	 (มหาชน)
2554	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 
	 	 บริษัท	วีรีเทล	จ�ากัด	(มหาชน)
2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	 
	 	 บริษัท	พร็อพเพอร์ตี้	เพอร์เฟค	จ�ากัด
	 	 (มหาชน)

ต�าแหน่ง  กรรมการ	กรรมการบริหาร	
	 	 	 	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับต�าแหน่ง 26	ตุลาคม	2561
อายุ   66	ปี

ประสบการณ์ท�างาน 

2561	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	 
	 	 บริษัท	ไทรทัน	กรีน	เอนเนอร์จี	จ�ากัด
2561	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	 
	 	 บริษัท	ไทรทัน	รีซอร์สเซส	จ�ากัด
2561	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	 
	 	 บริษัท	ไทรทัน	พาวเวอร์	จ�ากัด
2549	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	 
	 	 บริษัท	เรซพร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด
2549	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	 
	 	 บริษัท	เรซพร็อพเพอร์ตี้	ชลบุรี	จ�ากัด
2549	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	 
	 	 บริษัท	เรซพร็อพเพอร์ตี้	ตลาดไท	จ�ากัด
2559	-	2561	 กรรมการบริหาร	 
	 	 และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	 
	 	 บริษัท	ไทยฟู้ดส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
2559	-	2559	 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
	 	 และกรรมการอิสระ	 
	 	 บริษัท	ไทย	แคปปิตอล	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
	 	 (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

ไม่มี

12

รายงานประจำาปี 2562



พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

สัญชาติ   ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

-	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	
	 Kentucky	State	University	สหรัฐอมเริกา
-	 ปริญญาตรี	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	
	 จากโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	(นรต.43)	

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

2561	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	 
	 	 บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	 
	 	 บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด			
	 	 (มหาชน)

ต�าแหน่ง  กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับต�าแหน่ง 25	เมษายน	2561
อายุ   53	ปี

ประสบการณ์ท�างาน

2560	-	ปัจจุบัน	 รองผู้บัญชาการ	ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง		
	 	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
2560	-	2561	 กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	 
	 	 บริษัท	สเตรกา	จ�ากัด	(มหาชน)
2559	-	2560	 ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม	 
	 	 ต�ารวจภูธรภาค	7	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
2557	-	2559		 ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครนายก	 
	 	 ต�ารวจภูธรภาค	2	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
2556	-	2557	 ผู้บังคับการอ�านวยการ	 
	 	 ส�านักงานส่งก�าลังบ�ารุง	
	 	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
2554	-	2556	 รองผู้บังคับการ	กองบังคับการสืบสวนสอบสวน		
	 	 ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	 
	 	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

ไม่มี

13

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)



นาง ชัวร์ ซ่ิว ซาน

สัญชาติ   สิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

-	 ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	
	 มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน
-	 ปริญญาตรีสังคมศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ	2	(รัฐศาสตร์)		

มหาวิทยาลัยสิงคโปร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	
	 	 บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ
	 	 บริษัท	ดีโอดีไบโอเทค	จ�ากัด	(มหาชน)
2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	
	 	 Hong	Leong	Finance	Limited	(สิงคโปร์)
2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	
	 	 P5	Capital	Holdings	Limited	(สิงคโปร์)

ประสบการณ์การท�างาน

2555	-	2562	 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็ม
	 	 แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจ�า	
	 	 ราชอาณาจักรไทย
2549	-	2555		 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	
	 	 (เอเชียแปซิฟิก)	สาธารณรัฐสิงคโปร์
2538	-	2549		 รองปลัดกระทรวงกลาโหม	(นโยบาย)		 	
	 	 สาธารณรัฐสิงคโปร์
2517	-	2538		 นักวิเคราะห์	
	 	 กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี

ต�าแหน่ง   กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับต�าแหน่ง 24	กรกฎาคม	2562
อายุ    68	ปี

14

รายงานประจำาปี 2562



ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา

สัญชาติ   ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

-	 ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	
	 มหาวิทยาลัยทักษิณ
-	 ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)	
	 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	 
	 	 บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ 
	 	 และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 
	 	 บริษัท	หลักทรัพย์	จัดการกองทุน	
	 	 เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่ง  กรรมการอิสระ*
วันที่ได้รับต�าแหน่ง 26	เมษายน	2560
อายุ   52	ปี

ประสบการณ์ท�างาน

2558	-	ปัจจุบัน		 นายกสมาคมศิษย์เก่า 
	 	 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	 
	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 	 บริษัท	บีวี.	โมเดิร์น	จ�ากัด
2553	-	ปัจจุบัน		 ประธานสโมสรฟุตบอลราชบุรี	FC
2552	-	2556		 นายกสมาคม	มหาวิทยาลัยทักษิณ
2550	-	2556		 นายกสมาคมกีฬา	จังหวัดราชบุรี
2550	-	2551	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี	เขต	1		
	 	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2544	-	2549		 สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร	จังหวัดราชบุรี	เขต	5
2544	-	2549	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
	 	 กระทรวงมหาดไทย
2544	-	2549	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
	 	 และสหกรณ์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

ไม่มี	

หมายเหตุ: *ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ลาออกจากต�าแหน่ง กรรมการอิสระ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)



นาย รุ่ย หม่า

หมายเหตุ: *นาย รุ่ย หม่า ลาออกจากต�าแหน่ง กรรมการอิสระ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

สัญชาติ   จีน
สัดส่วนการถือหุ้น  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

-	ปริญญาตรี	เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์	
	 Xi'an	University	of	Technology

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน

2537	-	2557		 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	
	 	 บริษัท	ซีติค	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด
	 	 ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน	
	 	 บริษัท	ซิติค	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด
	 	 ประธานกรรมการ	
	 	 บริษัท	ซีติค	คอนสตรัคชั่น	อินเวสเมนท์	จ�ากัด
2533	-	2537		 กรมอุตสาหกรรมกองทัพเลขที่	847	
	 	 โรงงานวิศวกรสถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์ทางทหาร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

ไม่มี

ต�าแหน่ง  กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับต�าแหน่ง 23	เมษายน	2562
อายุ   52	ปี

16

รายงานประจำาปี 2562
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รายงานประจำาปี 2562

มกราคม

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน	

เหตุการณ์สำาคัญปี 2562

•		 บริษัทได้แต่งตั้ง	นายเชิดศักดิ์	กู้เกียรตินันท์	เข้าด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านใหม่

•	 บรษิัท	ไทรทนั	เอน็จเีนยีริง่	แอนด์	คอนสตรคัช่ัน	จ�ากัด	(มหาชน)	ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทีบ่ริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ	92.63	ของทนุช�าระแล้ว 

ได้ลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ	มูลค่าโครงการ	64.80	ล้านบาท	และได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง

เพิ่มเติม	ฉบับที่	3	โดยได้รับงานส่วนเพิ่มจากโครงการก่อสร้างขยายท่อขนส่งน�้ามันไปภาคเหนือ	มูลค่างานส่วนเพิ่ม	110	ล้านบาท

•		 บรษิัท	ไทรทนั	เอน็จเีนยีริง่	แอนด์	คอนสตรคัช่ัน	จ�ากัด	(มหาชน)	ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทีบ่ริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ	92.63	ของทนุช�าระแล้ว 

ได้ลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ	มูลค่าโครงการ	34.01	ล้านบาท

•		 บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผล	ครั้งแรกในรอบ	10	ปี	ในอัตราหุ้นละ	0.0034	บาท

•	 บรษิัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้กบับคุคลในวงจ�ากดั	จ�านวน	2	ราย	คอื	Zico	Trust	(s)	As	Trustee	of	Asia	Alpha	Equity 

Fund	3	และบริษัท	บรุ๊คเคอร์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	1,400,000,000	หุ้น	และ	200,000,000	หุ้น	ตามล�าดับ	ซึ่งการออกและ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการด�าเนินกระบวนการเพิ่มทุนใหม่อีกครั้ง	 เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน	

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2561	ไม่สามารถกระท�าได้เพราะติดข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย

•	 บริษัท	แต่งตั้งนายรุ่ย	หม่า	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	แทน	ดร.บุญลือ	ประเสริฐโสภา

•	 บรษิัท	ไทรทนั	เอน็จเีนยีริง่	แอนด์	คอนสตรคัช่ัน	จ�ากัด	(มหาชน)	ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทีบ่ริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ	92.63	ของทนุช�าระแล้ว 

ได้ลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้างสะพานยูเทิร์น	รถยนต์	มูลค่าโครงการ	92.51	ล้านบาท

•	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของบริษัท	จากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ	หมวดธุรกิจ 

สื่อและสิ่งพิมพ์	เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	หมวดธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

•	 บริษัท	อารไจล์	ดิเวลลอปเม้นท์	 จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99.99	ของทุนช�าระแล้ว	 ได้เปลี่ยนแปลง 

ชื่อบริษัท	เป็น	บริษัท	ไทรทัน	ดิเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด

•	 บริษัท	 ได้เพิ่มทุนในบริษัทย่อย	คือบริษัท	 ไทรทัน	กรีน	 เอ็นเนอร์จี	 จ�ากัด	ซึ่งบริษัทถือในสัดส่วนร้อยละ	51.00	ของทุนช�าระแล้ว	 

โดยเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น	จากทุนจดทะเบียนเดิม	1,000,000	บาท	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่	5,000,000	บาท
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

กรกฎาคม	

สิงหาคม	

กันยายน	

พฤศจิกายน

•	 บริษัท	แต่งตั้งนางชัวร์	ซิ่ว	ซาน	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน	นายชนะชัย	จุลจิราภรณ์

•	 บริษัท	 ไทรทัน	 เอ็นจีเนียริ่ง	 แอนด์	 คอนสตรัคชั่น	 จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	92.63	 

ของทุนช�าระแล้ว	ได้ลงนามในสัญญารับเหมารือ้ถอน	อาคาร	อปุกรณ์	และวัสด	ุในโรงงานถลงุแร่เหลก็	จงัหวัดตาก	มลูค่าโครงการ	 

192	ล้านบาท

•	 บรษิัท	ได้ออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทให้กับบคุคลในวงจ�ากดั	จ�านวน	2	ราย	คอื	Alpha	Equity	

Fund	3	และบริษัท	บรุ๊คเคอร์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	280,000,000	หน่วย	และ	จ�านวน	40,000,000	หน่วย	ตามล�าดับ 

ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2562

•	 บริษัท	 ไทรทัน	พาวเวอร์	 จ�ากัด	 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99.99	 ของทุนช�าระแล้ว	 ได้ลงทุนซื้อหุ้น 

และรับโอนหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สของบริษัท	โรงไฟฟ้า	หนองรี	 จ�ากัด	 ในสัดส่วนร้อยละ	80	ของทุนช�าระแล้ว	 โดยมี

มูลค่าการลงทุน	150,000,000	บาท

•	 บริษัท	 ได้เพิ่มทุนในบริษัทย่อย	คือ	บริษัท	 ไทรทัน	พาวเวอร์	 จ�ากัด	 ซ่ึงบริษัทถือในสัดส่วนร้อยละ	99.99	ของทุนช�าระแล้ว	 

โดยเพิ่มทุนจากเดิม	32,000,000	บาท	เป็น	197,000,000	บาท	เพื่อน�าไปลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สของบริษัท	โรงไฟฟ้า	

หนองรี	จ�ากัด

•	 บริษัท	สเตรกา	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	92.63	ของทุนช�าระแล้ว	ได้เปลี่ยนแปลงชื่อ

บริษัท	เป็น	บริษัท	ไทรทัน	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 นายรุ่ย	หม่า	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัท

•	 บริษัท	 ลูเซนท์	 เอนเนอร์จี	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	 ไทรทัน	 เอ็นจีเนียริ่ง	 แอนด์	 คอนสตรัคชั่น	 จ�ากัด	(มหชน)	 

และเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท	 เป็นฝ่ายชนะคดีตามที่ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องเรียกเงินมัดจ�าคืน	 จ�านวน	120,000,000	บาท	

จากกลุ่มผู้ขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	
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รายงานประจำาปี 2562

จุดเด่นทางการเงินปี 2562

ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2562 2561 2560

สรุปผลประกอบการดำาเนินงานรวมและฐานะทางการเงิน
(งบการเงินรวม)

รายได้ธุรกิจงานก่อสร้าง  1,150.2 	2,273.4	 	854.7	

รายได้จากการธุรกิจพลังงาน  21.5  -  - 

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  - 	103.0	  - 

ก�าไรจากการซื้อธุรกิจ  10.3 

รายได้อื่น  93.4 	48.9	 	11.9	

รวมรายได้  1,275.4 	2,425.3	 	866.5	

ก�าไรขั้นต้น  104.8 	154.4	 	53.5	

การแบ่งปันก�าไร	(ขาดทุน)	ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  32.4 	148.7	 	(38.8)

รวมสินทรัพย์  2,550.2 	1,606.2	 	1,831.6	

รวมหนี้สิน  948.9 	622.8	 	936.8	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  1,577.3 	1,007.6	 	893.3	

อัตราส่วนทางการเงิน (งบการเงินรวม)

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 1.98 1.69 1.33

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า) 1.20 1.33 0.62

อัตราก�าไรขั้นต้น 8.94% 6.79% 6.26%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 3.29% 5.13% (9.93%)

อัตราก�าไรสุทธิ 2.54% 6.13% (4.48%)

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 2.50% 15.64% (4.20%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 2.10% 7.41% (4.90%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า) 0.61 1.41 0.58

สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 0.60 0.63 1.05

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท) 0.0037  0.0185 (0.0048)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท) 1.66 	0.12	 0.11

จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) (มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท)  9,633.6 	8,033.6	 	8,033.6	
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

สถานะทางการเงินโดยสังเขปปี 2562

งบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
	(ล้านบาท)	

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการด�าเนินงาน 	(201.3)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 	(71.4)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน 	519.1	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ  246.4 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561 	553.1	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  799.5 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
	(ล้านบาท)	

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 	553.1	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	410.7	
ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ 	344.9	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	297.5	

รวมสินทรัพย์  1,606.2 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน 	569.2	
หนี้สินไม่หมุนเวียน 	53.6	
ทุน,	ส่วนเกินทุนและส�ารอง 	1,081.5	
ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม 	(73.8)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 	(24.3)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,606.2 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	(ล้านบาท)	

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 	799.5	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	839.2	
ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ 	562.3	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	349.2	

รวมสินทรัพย์ 2,550.2

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน 	825.8	
หนี้สินไม่หมุนเวียน 	123.2	
ทุน,	ส่วนเกินทุนและส�ารอง 	1,646.1	
ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม 	(68.8)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 	24.0	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,550.2

งบกำาไรขาดทุนรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	(ล้านบาท)	

รายได้จากงานก่อสร้าง 	1,150.2	
รายได้จากการขายไฟฟ้า 	21.5	
ก�าไรขั้นต้น 	104.8	
รายได้อื่น 	103.7	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 	(164.8)
ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	และภาษีเงินได้ 	43.7	
ต้นทุนทางการเงิน 	(2.5)
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 	41.2	
ภาษีเงินได้ 	(2.7)

กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานต่อเนื่อง  38.5 

ก�าไรจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก  -  
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 	6.2	

กำาไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่  32.4 

กำาไรสะสมรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	(ล้านบาท)	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  (73.8)

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี	2562 	32.4	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นโอนไปขาดทุนสะสม  -  
ทุนส�ารองตามกฎหมาย  -  
จ่ายปันผล 	(27.3)
ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  -  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  (68.8)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มไทรทัน

หมายเหตุ:	 *	บริษัท	ไทรทัน	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	เดิมชื่อ	บริษัท	สเตรกา	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 **	บริษัท	ไทรทัน	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	เดิมชื่อ	บริษัท	อาร์ไจล์	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด

บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง 

บมจ.	ไทรทัน	เอ็นจีเนียริ่ง*	
แอนด์	คอนสตรัคช่ัน

92.63%

บจก.	ลูเซนท์	เอนเนอร์จี	
99.99%

บจก.	ไทรทัน	กรีน	เอนเนอร์จี	
51%

บจก.	โรงไฟฟ้าหนองรี	
80.00%

บจก.	ไทรทัน	พาวเวอร์											
99.99%

บจก.	ไทรทัน	รีซอร์สเซส
99.99%

บจก.	ไทรทัน	ดีเวลลอปเม้นท์
**99.99%
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สรุปผลการดำาเนินงานตามสายธุรกิจ

สายธุรกิจ ดำาเนินการโดย
สัดส่วน

การถือหุ้น ณ
31 ธันวาคม 62

2562 2561 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ธุรกิจถือเงินลงทุน

-	ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ บริษัท (45.13) (139.46%) 25.46	 17.13% (37.62) 96.94%

ธุรกิจงานก่อสร้าง

-	ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ

บมจ.ไทรทัน	เอ็นจีเนียริ่ง	

แอนด์	คอนสตรัคชั่น	

และบริษัทย่อย	* 92.63% 68.91	 212.95% 90.24	 60.70% (37.57) 96.81%

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

-	ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ

บจก.ไทรทัน	

ดีเวลลอปเม้นท์	 100.00% 1.23	 3.80% (0.58) (0.39%) (0.27) 0.69%

ธุรกิจพลังงาน

-	ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ

บจก.ไทรทัน	พาวเวอร์	

และบริษัทย่อย	* 99.00% 10.51	 32.48% 0.06	 0.04% 0.00	 0.00%

ธุรกิจเหมืองแร่

-	ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ บจก.ไทรทัน	รีซอร์สเซส 99.00% (2.38) (7.36%) (4.14) (2.79%) 0.00	 0.00%

ธุรกิจการผลิต

และการส่งไฟฟ้า

-	ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ

บจก.ไทรทัน	

กรีน	เอนเนอร์จี 51.00% (0.78) (2.41%) (0.05) (0.03%) 0.00	 0.00%

กำาไรจากการดำาเนินงาน

ที่ยกเลิก

บมจ.สแพลช	มีเดีย,

บจก.สแพลช	เอส	

และบจก.สแพลช	สตูดิโอ 99.99% 0.00	 0.00% 37.67	 25.34% 36.65	 (94.45%)

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ 32.36 100.00% 148.66 100.00% (38.81) 100.00%

หมายเหตุ	:	*		 	 	

	 1.		บมจ.ไทรทัน	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	และบริษัทย่อย	*	 2.	บริษัท	ไทรทัน	พาวเวอร์	จ�ากัด	และบริษัทย่อย*	

	 	 บริษัท	ไทรทัน	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 บริษัท	ไทรทัน	พาวเวอร์	จ�ากัด		

  	 	 (เดิมชื่อ	บริษัท	สเตรกา	จ�ากัด(มหาชน))	 	 บริษัท	โรงไฟฟ้าหนองรี	จ�ากัด		

	 	 บริษัท	ลูเซนท์	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	 	 	 	

    

	 **	 ตัวเลขที่น�ามาแสดงในตารางนี้	เป็นตัวเลขที่ตัดรายการระหว่างกันออกแล้ว	 	 	 	
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

สายธุรกิจ ดำาเนินการโดย
สัดส่วน

การถือหุ้น ณ
31 ธันวาคม 62

2562 2561 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ธุรกิจถือเงินลงทุน
รายได้จากการด�าเนินงาน บริษัท - 0.00% - 0.00% - 0.00%

ธุรกิจงานก่อสร้าง

รายได้จากการด�าเนินงาน
บจก.ไทรทัน	
ดีเวลลอปเมนท์ 92.63% 1,150.23 90.18% 2,273.38 93.73% 854.67 98.60%

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการด�าเนินงาน

บมจ.ไทรทัน	เอ็นจีเนียริ่ง	
แอนด์	คอนสตรัคชั่น	และ
บริษัทย่อย* 92.63% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

ธุรกิจพลังงาน

รายได้จากการด�าเนินงาน
บจก.ไทรทัน	พาวเวอร์
และบริษัทย่อย* 99.99% 21.5 1.69% - 0.00% - 0.00%

รายได้จากการด�าเนินงาน
บจก.ธอร์	เอนเนอร์จี	
แอนด์	รีซอร์สเซส** 100% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

ธุรกิจเหมืองแร่
รายได้จากการด�าเนินงาน บจก.ไทรทัน	รีซอร์สเซส 99.99% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

ธุรกิจการผลิต
และการส่งไฟฟ้า

รายได้จากการด�าเนินงาน
บจก.ไทรทัน	กรีน	
เอนเนอร์จี 51.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

รายได้อื่น ๆ บมจ.ไทรทัน	โฮลดิ้ง 8.03 0.63% 105.98 4.37% 6.53 0.80%

บจก.ไทรทัน	
ดีเวลลอปเม้นท์ 100.00% 0.01 0.00% 2.24 0.09% 0 0.00%

บจก.ธอร์	เอนเนอร์จี	
แอนด์	รีซอร์สเซส** 100.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

บจก.ไทรทัน	รีซอร์สเซส 99.99% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

บจก.ไทรทัน	พาวเวอร์
และบริษัทย่อย*** 99.99% 10.33 0.81% 0.08 0.00% - 0.00%

บจก.ไทรทัน	
กรีน	เอนเนอร์จี 51.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

บมจ.ไทรทัน	เอ็นจีเนียริ่ง	
แอนด์	คอนสตรัคชั่น	และ
บริษัทย่อย* 92.63% 85.33 6.69% 43.65 1.80% 866.52 100.00%

รวมรายได้ 1275.42 100% 2425.33 100% 866.52 100%

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมในระยะเวลา	3	ปี	ที่ผ่านมาเป็นดังนี้

โครงสร้างรายได้

หมายเหตุ	 *	ในปี	2560	บริษัทถือหุ้นใน	บมจ	ไทรทัน	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	ในสัดส่วนร้อยละ	84.21	 	 	

	 **	จดทะเบียนเลิกกิจการ	 	 	

	 ***	ในเดือนกันยายน	2562	บจก.ไทรทัน	พาวเวอร์ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญโรงไฟฟ้าหนองรี	ในสัดส่วนร้อยละ	80	 	
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ในปี	2562	บริษัทมีการลงทุนแล้ว	 ในธุรกิจ	2	หลักที่สร้างรายได้ให้กับ

บรษัิท	ได้แก่	ธุรกจิรบัเหมาก่อสร้าง	และการลงทนุในธรุกจิพลงังาน	ดงันี้

ก.		 การลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างร้อยละ	92.63	ของทุนช�าระแล้ว	

ผ่านทางบริษัท	 ไทรทัน	 เอ็นจีเนียริ่ง	 แอนด์	 คอนสตรัคชั่น	 จ�ากัด	

(มหาชน)	(TTEC)	โดยลกัษณะส�าคญัของการด�าเนนิธรุกจิ	เก่ียวกับ 

การจัดการโครงการ	 การจัดซื้อและการจัดการด้านวิศวกรรม	 

เป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและใช้เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	

ประวัติอันยาวนานของ	TTEC	 ในฐานะผู้น�าตลาดในการให้บริการ

ขุดเจาะในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดิน	(HDD)	 ทุกอุตสาหกรรม	 

ได้สร้างการยอมรับให้กับ	TTEC	

ข.	 การลงทุนในธุรกิจพลังงานร้อยละ	99.99	ของทุนช�าระแล้ว	 และ

ร้อยละ	51.00	ของทุนช�าระแล้ว	ผ่านทางบริษัท	ไทรทัน	พาวเวอร์	

จ�ากัด	(TTP)	และบริษัท	 ไทรทัน	กรีน	 เอ็นเนอร์จี	 จ�ากัด	(TTG)	 

ตามล�าดับ	 โดยลักษณะส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ	 เกี่ยวกับ 

การลงทุนด�าเนินธุรกิจในกิจการโรงไฟฟ้าประเภทต่าง	ๆ 	เช่น	ธุรกิจ

โรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส	หรือธุรกจิโรงไฟฟ้าขยะ	หรือธุรกจิบรกิารจัดการ

พลังงานสะอาด	เป็นต้น

ด้วยการด�าเนินธุรกิจด้านการลงทุน	(Holding	company)	บริษัทยังมี

บริษัทและองค์กรต่างที่เป็นเครือข่ายด้านการลงทุน	(Investment	Arm)	

โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพิ่มแหล่งเงินทุนผ่านการลงทุนในตลาดเงินและ

ตลาดทุนอีกด้วย	ซึ่งในปี	2562	ที่ผ่านมา	บริษัทได้พันธมิตรใหม่เข้ามา

รวมทุน	คือ	Alpha	Equity	Fund	3	และบริษัท	บรุ๊คเคอร์	กรุ๊ป	จ�ากัด	

(มหาชน)	เป็นต้น

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท	สเตรกา	จ�ากดั	(มหาชน)	(ชือ่เดมิ)	

หรือบริษัท	ไทรทัน	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	

(TTEC)

ปัจจุบนั	บรษัิท	ไทรทนั	โฮลดิง้	จ�ากดั	(มหาชน)	ถอืหุน้ร้อยละ	92.63	ของ

ทุนช�าระแล้วของ	TTEC	 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	TTEC	แสดงถึงกลยุทธ์

การลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง	 โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวสะท้อนถึง 

ผลตอบรับเชิงบวกกับรายได้และรายได้ของบริษัท	 ในปี	2561	TTEC	

ได้ปรับเปล่ียนจากการเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจรรับเหมาขุดเจาะ 

ในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดิน	(HDD)	 ไปเป็นบริษัทผู้รับเหมาหลักแบบ

ครบวงจรในให้บริการทางด้านวิศวกรรม,	การวางแผนด้านจัดซื้อจัดจ้าง,	

การบริการ	ด้านก่อสร้าง	 และบริการทางด้านการเงิน	ด้วยการบริหาร

งานวิศวกรรมแบบมืออาชีพ	(EPCM)	การปรับเปลี่ยนในครั้งนั้น	เป็นส่วน

หน่ึงของการจัดการเชงิกลยทุธ์ทีจ่ะผลกัดนัให้	TTEC	เป็นบรษิัทผูร้บัเหมา 

งานก่อสร้างระดับต้น	ๆ	ในประเทศไทย	ดังนั้น	TTEC	จึงสามารถรับงาน

ก่อสร้างเองโดยตรง	 ซ่ึงเป็นการให้บริการทางด้านวิศวกรรม	ด้านจัดซื้อ 

จดัจ้าง	ด้านก่อสร้าง	และด้านการบรหิารจดัการโครงการก่อสร้าง	(EPCM)	

ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานขุดเจาะในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดิน	 อย่างไร

ก็ตามบริษัทยังมีความภาคภูมิใจในการท่ี	TTEC	 เป็นผู้น�าตลาดในงาน 

รบัเหมาขดุเจาะในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดนิ	(HDD)	ในประเทศไทย	และ

ยังคงขยายขีดความสามารถด้าน	งานรับเหมาขุดเจาะในแนวราบ	รวมถึง

งานรับเหมาขุดเจาะลอด	(PIPE	JACKING)	ต่อไปด้วย

การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์จากผู ้รับเหมาขุดเจาะในแนวราบ	 เป็น	 

ผูร้บัเหมาหลกัแบบครบวงจร	(EPCM)	สอดคล้องกับการเตบิโตของตลาด

การก่อสร้างในประเทศไทย	ปัจจบุนัมกีารขบัเคลือ่นโดยการลงทนุภาครฐั

ในโครงสร้างพื้นฐาน	จากการใช้จ่ายของรัฐบาลที่ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา

ประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางของภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้	รฐับาล

ได้จัดสรรงบประมาณราวหนึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ	ส�าหรับแผนการ

ปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานทีก่�าลงัด�าเนนิอยู่ตัง้แต่ปี	2557	ถงึปี	พ.ศ.	2564	

แผนนี้รวมถึงการร้ือระบบรางรถไฟเก่าของประเทศ	 รถไฟฟ้า	 รถไฟ

ความเรว็สงูทีเ่ชือ่มต่อประเทศไทยไปยงัประเทศจนีและประเทศเพือ่นบ้าน 

ดังนั้น	 ผู ้บริหารจึงให้ความส�าคัญในการท�าตลาดด้านนี้	 และด้วย

ประสบการณ์ที่ผ่านมาของ	TTEC	 จึงมีแนวโน้มว่าจะสามารถรับงาน 

ได้มากข้ึนในอนาคต	โดยงานรับเหมาก่อสร้างจะยงัคงเป็นรายได้หลกัของ

บริษัท	หลังจากบริษัทปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์หลักเพ่ือให้ 

การด�าเนินธรุกจิเป็นไปเตม็ประสทิธภิาพ	ความได้เปรยีบของอตุสาหกรรม

ที่ก�าลังเติบโตการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ	

วิสัยทัศน์ของ	TTEC	คือ	E.P.C.M	 เป็นการให้บริการแบบครบวงจร	คือ	 

การให้บริการทางด้านวิศวกรรม,	 การวางแผนด้านจัดซื้อจัดจ้าง,	 

การบริการ	ด้านก่อสร้าง	และบริการทางด้านการเงิน	ด้วยการบริหารงาน

วิศวกรรม	แบบมืออาชีพ	และมีค่านิยมหลักดังนี้

1.	 ความซื่อสัตย์สุจริต	ความมีจริยธรรมเป็นรากฐานส�าคัญของ	TTEC	

โดย	TTEC	มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์และ

ยุติธรรม	และด้วยความมุ่งมั่นส่งผลให้	TTEC	มีความสัมพันธ์ที่ด ี

กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

2.	 บุคคลากรของ	TTEC	 เป็นทีมงานที่มุ ่งเน้นในการน�าผลผลิต	 

ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประสิทธิภาพ	และให้มีความหลากหลาย	

โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของบุคคลากร,	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

เป็นหลัก

3.	 ค�านงึถึงต้นทนุการผลติเป็นหลกั	โดยมุง่เน้นทีจ่ะบรหิารจดัการต้นทนุ

ของ	TTEC	รวมถึง	ต้นทุนจากลูกค้าด้วยเช่นกัน

อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและการแข่งขันในปี 2563
ในช่วงปี	2552-2561	มูลค่าการลงทุนก่อสร้างมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ	8.1	 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(Gross	Domestic	Product:	GDP)	 

มีผลต่อการจ้างงานและมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจต่อเนื่องที่หลากหลาย	

เช่น	ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง	และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	เป็นต้น

งานก่อสร้างในประเทศ	แบ่งออกเป็น	2	ประเภทตามลกัษณะผูว่้าจ้างงาน	

ได้แก่	 งานก่อสร้างของภาครัฐ	 และงานก่อสร้างของภาคเอกชน	 โดยมี

สัดส่วนของมูลค่าการลงทุนเฉลี่ย	53:47

งานก่อสร้างของภาครัฐ	 ส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน	คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ	80	ของมูลค่าก่อสร้างงานภาครัฐ

ทั้งหมด	ส่วนที่เหลือเป็นโครงการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานรัฐ	และ

ที่พักของข้าราชการ
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

งานก่อสร้างของภาคเอกชน	จะกระจุกตัวในงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยเฉลี่ย	

ร้อยละ	56	ของมูลค่าก่อสร้างงานภาคเอกชนทั้งหมด	ที่เหลือเป็นงาน

ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมสัดส่วนร้อยละ	10	พาณิชยกรรมร้อยละ	10	

และอื่น	ๆ	อีกร้อยละ	24	เช่น	โรงแรม	และโรงพยาบาล	(NESDC,	2018)	

โดยงานก่อสร้างภาคเอกชนมกัผนัแปรตามความเชือ่มัน่ในการลงทนุซึง่ขึน้

อยูก่บัหลายปัจจยั	ได้แก่	สภาวะเศรษฐกจิ	เสถยีรภาพการเมอืง	การลงทนุ

โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐ

ธุรกจิรบัเหมาก่อสร้างทีจ่ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลในไทยทัง้หมด	มจี�านวน

ประมาณ	80,000	ราย	(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,	2561)	โดยผู้ประกอบ

การรายใหญ่มีจ�านวนน้อย	(ราว	55	 ราย)	 แต่มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 

ร้อยละ	50	ของมูลค่าตลาดรวม	(พจิารณาจากขนาดรายได้)โดยรายใหญ่

ส่วนมากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งผู้ประกอบการ 

รายใหญ่	3	 อันดับแรกได้แก่	 บมจ.อิตาเลียนไทย	 ดิเวลอปเมนต์	

บมจ.ช.การช่าง	และ	บมจ.ชิโน-ไทย	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	

มีส่วนแบ่งตลาดรวมร้อยละ	24	ของกลุ่มธุรกิจนี้	แต่ครองส่วนแบ่งตลาด 

มากถึงร้อยละ	63	 ของกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์	(Bloomberg,	2018)

ส�าหรับสถานการณ์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปี	2562	 ช่วงคร่ึงแรกของปี	

มูลค่าการก่อสร้างภาคเอกชนอยู่ที่	2.90	แสนล้านบาท	 เติบโตชะลอลง

เป็นร้อยละ	2.5	YoY	เทียบกับร้อยละ	6.9	YoY	ในช่วงครึ่งปีหลังของปี	

2561	 โดยมีปัจจัยส�าคัญมาจากการหดตัวของมูลค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัย	 

ซึ่งได้รับผลกระทบจากเกณฑ์การก�ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม	่

(LTV)	ที่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนเมษายน	2562	ส่งผลให้ผู้ประกอบการ 

เร่งระบายสต๊อกเดิมและชะลอการก่อสร้างโครงการใหม่	 ขณะที่ 

การก่อสร้างภาครัฐมีมูลค่า	3.78	แสนล้านบาท	ขยายตัวร้อยละ	5.7	YoY	 

โดยได้รบัแรงสนบัสนนุจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่	เช่น	รถไฟฟ้า

สายสีเขียว	(หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต)	สายสีส้ม	(ศูนย์วัฒนธรรมฯ-

มีนบุรี)	 และรถไฟทางคู่	 สอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบลงทุนก่อสร้าง 

ในช่วงครึ่งปีแรกกลับมาขยายตัวร้อยละ	1.6	YoY

ช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนจะชะลอตัวต่อเนื่อง 

จากคร่ึงปีแรก	ตามภาวะซบเซาของธรุกิจก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยั	ซ่ึงมสีดัส่วน

ประมาณร้อยละ	60	ของการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนทั้งหมด	ส่วนงาน

ก่อสร้างภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง	จากการเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ	 โดยเฉพาะการก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่	 

เช ่น	 รถไฟฟ้าสายสีส ้ม	(ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี)	 สายสีเหลือง	

(ลาดพร้าว-ส�าโรง)	สายสชีมพ	ู(แคราย-มนีบรุ)ี	และ	รถไฟทางคู	่ส่งผลให้ 

งานก่อสร้างโดยรวมทัง้ปี	2562	มแีนวโน้มเตบิโตร้อยละ	3.9	คดิเป็นมลูค่า

ประมาณ	1.31	ล้านล้านบาท	แบ่งเป็นงานก่อสร้างภาครฐั	7.48	แสนล้านบาท	 

และงานก่อสร้างภาคเอกชน	5.66	แสนล้านบาท

แนวโน้มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ปี 2563-2565
มุมมองวิจัยกรุงศรี	 คาดว่ามูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมมีแนวโน้ม

เติบโตต่อเนื่องในระยะ	3	ปีข้างหน้า	โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	5-7	 

ในปี	2563	 และจะขยายตัวร้อยละ	7-8	 ในปี	2564	 และจะขยายตัว 

ร้อยละ	6-8	 ในปี	2565	ปัจจัยขับเคลื่อนมาจากการลงทุนในโครงการ

ขนาดใหญ่ของภาครัฐ	 โดยเฉพาะโครงการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก	(EEC)	ซึ่งจะก่อให้เกิดการเหนี่ยวน�าการลงทุนภาคเอกชน

ให้ขยายตัวตามมา

2017 2018 2019F 2021F2020F 2022F

Source:	Office	of	the	National	Economic	and	Social	Development	Council	(NESDC)

Figure	:	Construction	Investment	Trends

THB,	bn
2,000 12

8

4

0

-4

1,500

1,000

500

0

%YoY

% YoY 2019F 2020F 2021F 2022F

Public 5.8 6-8 8-10 7-9

Private 1.6 4-6 5-7 5-7

Total 3.9 5-7 7-8 6-8

Public Private

Growth-public	(RHS) Growth-private	(RHS)

Figure	:	Public	and	Private	Construction	Investment
(at	current	prices)
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รายงานประจำาปี 2562

ขีดความสามารถของบริษัทไปมากกว่างานด้านการรับเหมาขุดเจาะ 

ในแนวราบ	(HDD)	 ไปสู่การรับเหมาวางท่อใต้ดินในแนวราบรูปแบบ 

เปิดหน้าดนิ	(Open	Cut)	เพิม่มากขึน้	รวมทัง้การเพิม่ลกัษณะการรบัเหมา

งานในรูปแบบอื่น	เช่น	รับเหมาก่อสร้างสะพาน	ยูเทิร์น	หรือการรับเหมา

ก่อสร้างสถานรีถไฟรางคู	่รวมทัง้การเข้าประมลูงานโดยตรงกบัโครงการ

ขนาดใหญ่	จากทั้งภาครัฐและเอกชน

ธุรกิจพลังงาน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท	 ไทรทัน	พาวเวอร์	 จ�ากัด	(TTP)	

และบริษัท	ไทรทัน	กรีน	เอ็นเนอร์จี	จ�ากัด	(TTG)

ปัจจุบันบริษัท	ถือหุ้นใน	TTP	คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ	

99.99	ของทุนช�าระแล้ว	และถือหุ้นใน	TTG	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	51	 

ของทุนช�าระแล้ว	 ซ่ึงการเข้าถือหุ้นในบริษัททั้ง	2	 แห่ง	 เป็นไปตาม 

นโนบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและหา

ธรุกจิทีม่รีายได้มัน่คงและแน่นอน	รวมทัง้เป็นก้าวแรกในการเข้าไปด�าเนนิ

ธุรกิจในด้านพลังงาน

ธุรกิจหลักของ	TTP	 คือการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ด�าเนินกิจการธุรกิจ 

โรงไฟฟ้าไบโอแก๊สเป็นหลัก	 เนื่องจาก	TTP	มีทีมงานที่มีความช�านาญ	 

และมีประสบการณ์สูงเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส	 

โดยจะเห็นได้จากผลการด�าเนินงานของบริษัท	โรงไฟฟ้า	หนองรี	จ�ากัด	

(NRPP)	 ซ่ึงเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าที่	TTP	 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	80	 

ของทุนช�าระแล้ว	นับตั้งแต่ที่	TTP	เข้าลงทุนใน	NRPP	ผลการด�าเนินงาน 

เป็นไปตามเป้าหมาย	ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า	5	 เดือนที่ผ่านมา	TTP	 

รับรู้รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สไปประมาณ	21	ล้านบาท

NRPP	 ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สที่มาจากน�้าเสียเอทานอล	 

มีก�าลังการผลิตสูงสุด	3	 เมกกะวัตต์	 และได้ด�าเนินการจ�าหน่ายไฟฟ้า

เข้าระบบเชิงพาณิชย์	(Commercial	Operation	Date:	COD)	 ให้กับ	

กฟภ.	 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2561	 โดย	NRPP	 

ได้ท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟภ.	มีระยะเวลา	5	ปี	(ขยายระยะเวลา 

ต่อเนื่องได้ครั้งละ	5	ปี	 โดยอัตโนมัติ)	และปัจจุบันได้รับส่วนเพิ่มราคา

รับซื้อไฟฟ้า	(Adder)	ในอัตรา	0.30	บาท	ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง	เป็นระยะ

เวลาทัง้หมด	7	ปี	นบัแต่วัน	COD	และหลงัจากนัน้ราคารบัซือ้จะปรบัลงมา 

ตามราคารับซื้อพื้นฐานของ	กฟภ.	 ซึ่งราคาดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไป

ตามนโนบายการรับซื้อไฟฟ้าของ	กฟภ.	โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ที่	ต�าบลหนองรี	 

อ�าเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี

ธุรกิจหลักของ	TTG	 เป็นการด�าเนินธุรกิจในด้านพลังงานสะอาด	 

การบรหิารจดัการขยะ	และโรงไฟฟ้าขยะ	ซึง่มุง่เน้นการด�าเนนิธรุกจิควบคู่

กับการรับผิดชอบต่อสังคม	โดย	TTG	บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	51	

ของทุนช�าระแล้ว	 และมีพันธมิตรที่ดีอย่าง	บริษัท	 เมอร์คิวรี่	 โกลบอล	

อินเตอร์เนช่ันแนล	 จ�ากัด	 ซ่ึงมีความช�านาญเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจ 

ด้านพลงังานสะอาด	และธรุกิจโรงไฟฟ้าขยะ	ท่ีถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ	49	 

ของทนุช�าระแล้ว	ทัง้น้ี	บรษิัท	เมอร์คิวรี	่โกลบอล	อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั 

ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ได้ส่งผูบ้รหิาร	และทมีงานเข้ามาศกึษาข้อมลูและวเิคราะห์

ถึงแนวโน้มการเริ่มด�าเนินธุรกิจ	โดยในปี	2562	ที่ผ่านมา	ผลการศึกษา

และวิเคราะห์ข้อมลูต่าง	ๆ 	มคีวามคบืหน้าไปพอสมควร	ซึง่คาดว่าโครงการ

ของ	TTG	จะเริ่มด�าเนินการได้ประมาณในช่วงปี	2563-2564	

ปี	2563	การลงทุนก่อสร้างภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ	6-8	YoY	

จากโครงการต่อเนื่อง	 เช่น	 โครงการรถไฟความเร็วสูง	 สายกรุงเทพ-

หนองคาย	(ระยะที่	1	กรุงเทพ-นครราชสีมา)	และโครงการใหม่ที่คาดว่า 

จะทยอยก่อสร้าง	 เช่น	 โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม	3	 สนามบิน	

(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)	 รถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยาย	 

สายสีม่วงใต้	(เตาปนู-ราษฎร์บรูณะ)	รวมถงึโครงการอืน่	ๆ 	เช่น	โครงการ

พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก	 ส่งผลให้มูลค่า

การลงทนุก่อสร้างภาครัฐจะขยายตวัสูงข้ึนต่อเนือ่งเป็นร้อยละ	8-10	และ

ร้อยละ	7-9	YoY	ในปี	2564	และ	2565	ตามล�าดับ

การลงทนุก่อสร้างภาคเอกชนจะได้ประโยชน์จาก	1)	การก่อสร้างโครงการ

สาธารณปูโภคภาครฐัจะเหนีย่วน�างานก่อสร้างภาคเอกชนให้ขยายตวัตาม	

2)	 โครงการ	EEC	หนุนให้เกิดการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม	โรงงาน	 

และโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ต่าง	ๆ 	และ	3)	โครงการก่อสร้างอืน่	ๆ 	 

ของภาคเอกชน	อาทิ	โครงการพัฒนา	Mixed-use	(เช่น	One	Bangkok	 

และ	Dusit	Central	Park)	ทั้งนี้คาดว่าการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชน 

ในปี	2563	-	2564	และ	2565	จะเติบโตร้อยละ	4	-	6	ร้อยละ	5	-	7	และ

ร้อยละ	5	-	7	YoY	ตามล�าดับ

แนวโน้มผลประกอบการของผูร้บัเหมาก่อสร้างจะปรบัตวัดขีึน้	โดยผูร้บัเหมา 

รายใหญ่มีโอกาสรับงานเพ่ิมขึ้นจากโครงการภาครัฐและโครงการ 

ขนาดใหญ่ของภาคเอกชน	ด้านผู้รับเหมารายกลางและรายย่อยจะได้

ประโยชน์จาก	1)	งานรบัเหมาช่วงต่อจากรายใหญ่ทีม่งีานในมอื	(Backlog) 

จ�านวนมากแม้จะมีมาร์จิ้นต�่า	และ	2)	การรับเหมางานก่อสร้างโดยตรง

ทิศทางของธุรกิจ	บริษัท	สเตรกา	จ�ากัด	(มหาชน)(ชื่อเดิม)	หรือบริษัท	 

ไทรทันเอน็จีเนียริง่	แอนด์	คอนสตรัคช่ัน	จ�ากดั	(มหาชน)(ช่ือใหม่)	(TTEC)	

ในอีก	3-5	ปีข้างหน้า

TTEC	ยังคงด�าเนินธุรกิจหลักในประเทศไทย	โดยบริษัทเชื่อว่าการเพิ่ม

การลงทนุจากภาครฐั	จะเพิม่ความต้องการของงาน	รับเหมาวางท่อใต้ดนิ 

ในแนวราบรูปแบบเปิดหน้าดิน	(Open	Cut)	 และด้านรับเหมาขุดเจาะ 

ในแนวราบ	(HDD)	 ในทั้ง	4	กลุ่มงาน	 ได้แก่	 วิศวกรรมงานโครงสร้าง

พื้นฐาน	 อุตสาหกรรมน�้ามันแก๊สพลังงาน	 อุตสาหกรรมการสื่อสาร

โทรคมนาคม	 และการบ�าบัดน�้าเสียโครงการ	 โดย	TTEC	มีการเพิ่ม

Figure	:	Mega	Project	Investment	Value
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Source		:		Ministry	of	Transport	(MOT),	Office	of	Transport	and	Traffic	Policy	and	Planing	 
(OTP),	compiled	by	Krungsri	Research

Note		 :		Mega	 Project	 included	 ongoing	 projects	 in	 Transportation	 Action	 Plan	
2016-2018	(excluded	2	High	speed	rail	routes	from	Bangkok	to	Chiangmai	
and	Bangkok	to	Hua	Hin)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและการแข่งขันในปี 2563
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งเป็นผล 

มาจากนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทน	ที่มีเป้าหมายให้มีการใช้

พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม	นอกจากจะเป็นการลด 

การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้ว	 ยังเป็นการลดการน�าเข้า

พลังงานจากต่างประเทศอีกด้วย	 เนื่องจากการพัฒนาพลังงานทดแทน

ของประเทศไทยในปัจจุบัน	จะใช้พลังงานที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก	 

ซึ่งประกอบด้วย	แสงอาทิตย์	 ลม	พลังน�้าขนาดเล็ก	พลังน�้าขนาดใหญ่	 

ชีวมวล	 ก๊าซชีวภาพ	 ขยะ	 และ	 เชื้อเพลิงชีวภาพ	(เอทานอลและ 

ไบโอดีเซล)	 โดยที่การใช้พลังงานทดแทนดังกล่าว	 จะใช้ในรูปของไฟฟ้า	

ความร้อน	และเชื้อเพลิงชีวภาพ

ในปี	2561	ประเทศไทยมกีารใช้พลังงานทดแทน	12,996	พนัตนัเทยีบเท่า
น�้ามันดิบ	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	10.8	และคิดเป็นร้อยละ	15.48	ของ
การใช้พลงังานขัน้สดุท้าย	ส่งผลให้การน�าเข้าพลงังานลดลง	คดิเป็นมลูค่า	
214,434	ล้านบาท	ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	39.86	ล้านตัน

โดยพบว่า	มกีารใช้ในรูปความร้อนมากทีสุ่ด	คิดเป็นร้อยละ	60.9	ของการ

ใช้พลังงานทดแทนท้ังหมด	รองลงมา	ได้แก่	 ไฟฟ้า	และเช้ือเพลงิชวีภาพ 

(เอทานอลและไบโอดเีซล)	คิดเป็นร้อยละ	22.8	และร้อยละ	16.3	ตามล�าดบั

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ไฟฟ้าพลังงานทดแทน ดังนี้

ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เข้าระบบตามสัญญา 

ของรัฐ	(Selling	to	the	grid)	ในปี	2561	มีก�าลังการผลิตติดตั้งสะสม 

รวมทั้งสิ้น	8,127	 เมกะวัตต์	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	10.8	 จากสิ้นปี	2560	 

โดยก�าลังการผลิตติดตั้งจากพลังงานขยะ	 และพลังงานลม	 มีอัตรา 

การขยายตัวสูงสุดที่ร้อยละ		66.5	และร้อยละ	62.1	ตามล�าดับ	เนื่องจาก

ในปี	2559	ภาครัฐมีการเร่งรับซื้อไฟฟ้าจากขยะเพื่อลดปัญหาขยะที่มี

จ�านวนมาก	และมีการแก้ไขปัญหาที่ดินสปก.ในโครงการกังหันลม	ท�าให้

ผู้ผลิต	SPP	โครงการขยะและโครงการกังหันลมสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้า

ระบบตามสัญญากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	อย่างไรก็ตาม	

หากพิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ในแผนเดิม	AEDP2015	 

ที่ผลักดันให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟ้า	(เป้าหมาย	16,788	

เมกะวัตต์ภายในปี	2579)	พบว่ามีการผลิตและส่งไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 

คดิเป็นร้อยละ	48.5	ของเป้าหมาย	โดยทีผ่่านมาการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

ชีวมวลมปีริมาณไฟฟ้าเข้าระบบมากทีส่ดุประมาณร้อยละ	59	ของเป้าหมาย	

5,570	เมกะวัตต์	รองลงมา	ได้แก่	พลงังานขยะ	พลงัน�า้ขนาดเลก็	แสงอาทติย์ 

ก๊าซชีวภาพ	และพลังงานลม	ตามล�าดับ

การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทยปี	2561
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย การใช้พลังงานทดแทนขั้นสุดท้าย

83,952	
พันตันเทียบเท่า

น�้ามันดิบ

12,996	
พันตันเทียบเท่า

น�้ามันดิบ

เชื้อเพลิงฟอสซิล	
ร้อยละ	75.60

การน�าเข้าพลังน�้า	
ร้อยละ	2.71

พลังงาน
หมุนเวียนดั้งเดิม 
ร้อยละ	6.21

พลังงาน
หมุนเวียน	
ร้อยละ	15.84

ไฟฟ้า*	(แสงอาทิตย์/ลม/ชีวมวล/พลังงานความ
ร้อนพิภพ/ก๊าซชีวภาพ/ขยะ)	ร้อยละ	2.76

ไฟฟ้า*	(พลังน�้าขนาดเล็ก)	
ร้อยละ	0.06

ไฟฟ้า*	(พลงัน�า้ขนาดใหญ่)	
ร้อยละ	0.71

ความร้อน	(แสงอาทิตย์/ชีวมวล 
/ก๊าซชีวภาพ/ขยะ)	ร้อยละ	9.45

เช้ือเพลิงชีวภาพ	ร้อยละ	2.52

การใช้พลังงานทดแทน

ปริมาณ
(พันตันเทียบเท่านำ้ามันดิบ)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ)

2557 2558 2559 2560 2561 2560-2561

1.ไฟฟ้า1/2/

(สงอาทิตย์	ลม	พลังน�้าขนาดเล็ก	พลังน�้า
ขนาดใหญ่	ชีวมวล	ขยะ	ก๊าซชีวภาพ	และ
พลังความร้อนใต้พิภพ)

1,467 1,556 2,122 2,473 2,960 19.7

2.ความร้อน
(แสงอาทิตย์	ชีวมวล	ขยะ	และก๊าซชีวภาพ) 5,775 6,579 7,182 7,322 7,919 8.2

3.เชื้อเพลิงชีวภาพ
-	เอทานอล3/

-	ไบโอดีเซล

1,783
874
909

1,942
879
1,063

1,747
684
1,063

1,936
733
1,203

2,117
781
1,336

9.3
6.5
11.1

รวม 9,025 10,077 11,051 11,713 12,996 10.8

1/ รวมการผลิตไฟฟ้านอกระบบ
2/ เริ่มรวมพลังน�้าขนาดใหญ่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558
3/ มีการเปลี่ยนวิธีค�านวณค่าความร้อนจ�าน�้ามันเบนซินเป็นเอธานอลตั้งแต่ปี 2559
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Figure	:	Installed	Capacity	of	Rennewable	Energy
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Source	:	Department	of	Alternative	Energy	Development	Efficiency	(DEDE)
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Figure	:	Renewable	Energy	Generation	Capacity	and	AEDP*	
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พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ
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ส�าหรับสถานะของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจ�าแนก

ตามผู้ผลิตเอกชน	 ซ่ึงได้แก่	SPP	 และ	VSPP	(รวมโครงการที่ได้รับ 

การส่งเสรมิภายใต้ระบบ	Adder	และ	FiT)	ทีจ่่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว	(COD)	

ในปี	2561	มีประมาณ	937	โครงการ	คิดเป็นปริมาณไฟฟ้าตามสัญญา	 

(Contract	capacity)	4,877	เมกะวตัต์	โดยโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน 

แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ความต้องการใช้ไฟฟา้ในประเทศไทยปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งในช่วง	

20	ปีที่ผ่านมา	ที่	CAGR	 	ร้อยละ	3.8	 ใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัว 

ทางเศรษฐกจิ	(ร้อยละ	+4)	ในช่วงเดียวกัน	ท้ังนีเ้มือ่อิงกบัแผน	PDP	2018 

คาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิม่ข้ึนท่ี	CAGR		ร้อยละ	3	ในระยะ	20	ปี 

ข้างหน้า	เทียบกับ	GDP	ที่คาดว่าจะขยายตัว	ร้อยละ	3.8	ในช่วงเดียวกัน	 

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ สูงขึ้นน่าจะเป็นเหตุผลส�าคัญที่อยู ่

เบื้องหลังความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เติบโตน้อยกว่าอัตราการขยาย

ตัวทางเศรษฐกิจท้ังนี้มีแนวโน้ม	 ที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะสูงกว่า 

คาดโดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี	ความเป็นเมือง	

และดิจิตอลไลฟ์สไตล์	ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า	

เครื่องใช้ไฟฟ้า	และรถยนต์ไฟฟ้า	มากขึ้น

Figure	:	การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย
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Figure	:	ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทย

Source	:	EGAT,	EPPO,	SCBS	Investment	Research

Peak	electricity	demand GDP

Source	:	EGAT,	EPPO,	SCBS	Investment	Research

แสงอาทิตย์มีจ�านวนโครงการมากที่สุด	 ขณะที่โครงการชีวมวลที่ผ่าน

มา"ธรุกิจเกิดปัญหาการแย่งชิงวัตถุดิบ	อกีท้ังกระแสการคดัค้านโรงไฟฟ้า

ชีวมวลจากชุมชนเพิ่มมากขึ้น	ท�าให้มีโครงการที่ถูกยกเลิกสัญญาไปเป็น 

จ�านวนมาก	 และบางส่วนรอการปรับเปลี่ยนจากที่ได้รับการส่งเสริม 

ภายใต้ระบบ	Adder	มาเป็นระบบ	FiT

As	of	December	
2018

SPP	Power	plants VSPP	Power	Plants Total

No.	of	Project
Contracted	

Capasity	(MW)
No.	of	Project

Contracted	
Capasity	(MW)

No.	of	Project
Contracted	

Capasity	(MW)

Solar 7 436 554 2275.4 561 2711.4

Wind 3 270 7 27.9 10 297.9

Biomass 8 216.7 167 1044.5 175 1261.2

Biogas - - 175 321.9 175 321.9

MSW 3 163 30 121.2 33 284.2

Small	Hydro - - 4 0.9 4 0.9

Total 21 1085.7 937 3791.7 958 4877.4

Table	:	Accumulated	Capacity
(Selling	to	the	grid-COD)

Source:	ERC,	compiled	by	krungsri	Research
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

พลังงานหมุนเวียนถูกกล่าวถึงมากข้ึนในแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า

ฉบบัล่าสดุ	(PDP2018)	เนือ่งจากสดัส่วนของพลงังานหมนุเวยีนจะเพ่ิมขึน้ 

จากร้อยละ	13	ในปี	2561	สู่ร้อยละ	32	ภายในปี	2580	สู่	26,252	MW	

(ไม่รวมโรงไฟฟ้าพลงัน�า้)	รฐับาลวางแผนเพิม่การรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังาน

หมุนเวยีนอกี	18,696	MW	เพิม่เตมิจากก�าลงัการผลติทียื่นยันแล้ว	7,556	MW	 

ล่าสุด	 เมื่อ	16	ธันวาคม	2562	 เผยมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน 

แห่งชาต	ิ(กพช.)	มมีตเิห็นชอบหลักการรับซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ในรปูแบบ	Feed-in	Tariff	(FiT)	และราคารับซือ้ไฟฟ้าส�าหรับผู้ผลติไฟฟ้า

ขนาดเล็กมาก	(VSPP)	 โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก	

โดยในปี	2563	 จะมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้า	700	MW	และมีก�าหนดการ

จ่ายไฟเข้าระบบ	SCOD	แบ่งเป็น	2	 โครงการ	คือ	(1)	Quick	Win	 

ซึ่งเปิดโอกาสให้กับโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว	 หรือใกล้จะแล้วเสร็จ	

เข้าร่วมโครงการและมีก�าหนดให้จ่ายไฟเข้าระบบภายในปี	2563	และ	

(2)	 โครงการทั่วไป	ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

ทั่วไป	โดยก�าหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในปี	2564	เป็นต้นไป	ปริมาณ

เสนอขายไฟฟ้าไม่เกิน	10	MW	ใช้วิธีคัดกรองโดยคณะกรรมการบริหาร

การรับซื้อไฟฟ้าฯ	 โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์	และคัดเลือกเรียงล�าดับ

ตามการยื่นผลประโยชน์ที่คืนสู่ชมชนสูงสุดไปสู่ผลประประโยชน์ต�่าสุด	

ทั้งนี้จะพิจารณาจากโครงการ	Quick	win	ก่อนเป็นล�าดับแรก	แล้วจึง

จะพิจารณารับซ้ือจากโครงการทั่วไป	 โดยมีรูปแบบการร่วมทุนโรงไฟฟ้า

ชุมชน	ประกอบด้วย	2	กลุ่ม	คือ	(1)	กลุ่มผู้เสนอโครงการ	(ภาคเอกชน

อาจร่วมกับองค์กรของรฐั)	สดัส่วนประมาณร้อยละ	60	-	90	และ	(2)	กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน	(มีสมาชิกไม่น้อยกว่า	200	ครัวเรือน)	สัดส่วนประมาณ	

ร้อยละ	10	-	40	(เป็นหุ้นบุริมสิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	และเปิดโอกาส

ให้ซื้อหุ้นเพ่ิมได้อีก	 รวมแล้วไม่เกินร้อยละ	40)	มีส่วนแบ่งจากรายได ้

ที่ เกิดจากการจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ยังไม ่ได ้หักค ่าใช ้จ ่ายใด	 ๆ	 ทั้งสิ้น	 

ให้กบักองทนุหมูบ้่านทีอ่ยู่ใน	“พืน้ทีพ่ฒันาหรือฟ้ืนฟทู้องถิน่”	ของโรงไฟฟ้า

นั้น	ๆ	โดยมีอัตราส่วนแบ่งรายได้	(1)	ส�าหรับโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิง 

ชีวมวล	ก๊าซชีวภาพ	(น�้าเสีย/ของเสีย)	และก๊าซชีวภาพ	(พืชพลังงาน)	 

ไม่ต�่ากว่า	25	สตางค์ต่อหน่วย	(2)	ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	

Hybrid	ไม่ต�่ากว่า	50	สตางค์ต่อหน่วย

Figure	22:	โครงสร้างก�าลังการผลิตติดตั้ง	(ปี	2561) Figure	23:	โครงสร้างก�าลังการผลิตติดตั้ง	(ปี	2580)

Source	:	PDP2018,	SCBS	Investment	Research Source	:	PDP2018,	SCBS	Investment	Research

Gas	60% Gas	41%

Coal/Lignite	9% Coal/Lignite	6%

Other	6% Other	6%

Hydro	Power	12% Hydro	Power	14%

Renewable	13% Renewable	33%

(ไม่รวมโรงไฟฟ้าพลงัน�า้)	แนวโน้มเช่นนีส้อดคล้องกบัตลาดทัว่โลกทีต่ัง้เป้า 

เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเพื่อ 

ลดก๊าซเรือนกระจก	(GHG)	 ภายใต้ความตกลงปารีสเพื่อรับมือ 

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ปัจจัยความเส่ียง

บริษัท	ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่าง	ๆ	โดย

มีนโยบายในการกระจายการลงทนุในกลุม่ธรุกจิทีห่ลากหลาย	ในปี	2562	

โดยบรษัิทมุง่เน้นการลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	และธุรกจิพลงังงาน	

ธรุกจิจดัซือ้จัดหาวสัด	ุอุปกรณ์	และเหมอืงแร่	ธุรกจิพฒันาอสังหารมิทรพัย์	

ทั้งนี้ในการประกอบธุรกิจต่าง	ๆ	ย่อมมีความเสี่ยง	จากปัจจัยภายในและ

ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 

ของบริษัท	 ดังน้ัน	บริษัทจึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร

ท่ีเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน	ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและประเมินความ

เส่ียง	 โดยระบุปัจจัยที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค ์

ที่ก�าหนดไว ้	 และพิจารณาประเมินโอกาสผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	 

เพื่อก�าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

ในการประเมินความเส่ียงปี	2562	 บริษัทได้ประเมินตามหลักการ

อ้างอิง	ใช้แนวคิดกรอบการบริหารความเสี่ยง	ระดับองค์กร	(Enterprise	

Risk	Management)	ของ	COSO	“The	Committee	of	Sponsoring	 

Organizations	of	the	Tread	way	Commission”	ซ่ึงเป็นกรอบการบรหิาร 

จัดการความเสี่ยงที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทุกประเภทในระดับ

สากลว่าเป็นกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	ปัจจัย

ความเสี่ยงมีดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจด้านการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัท

ต่าง	ๆ	ดังนั้น	ผลการด�าเนินงานของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน

ของบรษิัทย่อยเป็นหลกั	ทัง้นีห้ากบรษิัทย่อยทีบ่รษิัทถอืหุน้	ได้รบัผลกระทบ 

จากความเส่ียงในการด�าเนินธุรกิจ	ที่จะท�าให้ผลประกอบการของบริษัท

ย่อยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	 และหากไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตาม

ท่ีคาดการณ์ไว้	 จะกระทบโดยตรงต่อฐานะการเงิน	 และความสามารถ

ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทได้มีแนวทาง 

ในการลดความเสี่ยงดังกล่าว	 โดยการก�าหนดให้แต่ละบริษัทย่อย 

ในกลุ่มได้จัดท�าแผนธุรกิจ	(Business	Plan)	ส�าหรับปี	2562	เพื่อก�าหนด 

เป้าหมายทางธุรกิจส�าหรับปีถัดไป	 ท้ังนี้	 ได้มีการติดตามประเมินผล	 

และประเมินการเปล่ียนแปลงของความเสีย่งใหม่	ๆ 	ในระหว่างกาลทกุเดอืน	 

เพ่ือช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนจัดการความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นได ้

อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

นอกจากน้ีความเส่ียงจากสัดส่วนรายได้ของทั้งกลุ ่มบริษัทมากกว่า 

ร้อยละ	90	อ้างอิงรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก	ซึ่งการรับรู้ 

รายได้ธุรกิจน้ีข้ึนอยู่กับความส�าเร็จของงานแต่ละงวดงานตามสัญญา

โครงการ	บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการขยาย

ธุรกิจ	 ซึ่งกระจายการลงทุนในธุรกิจกลุ่มอื่น	 ๆ	 โดยระหว่างปี	2562	

บรษิัทและบรษิัทย่อยได้ขยายการลงทุนไปธุรกจิพลังงาน	ไฟฟ้าไบโอแก๊ส	 

เพื่อที่จะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของรายได้ท่ีแน่นอนในระยะยาว 

ให้กับบริษัทต่อไป

ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงจากการลงทุนโดยการขยายธุรกิจ	 ซึ่งกระจายการลงทุน 

ในธุรกิจกลุ่มอื่น	ๆ 	ท�าให้บริษัทต้องใช้เงินเพื่อขยายการลงทุนเพิ่มมากขึ้น 

และสร้างธุรกิจใหม่ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน 

ที่ตั้งเป้าหมายไว้	จึงอาจจะเกิดความเสี่ยงในด้านการลงทุนได้	บริษัทได้มี

แนวทางในการลดความเสีย่งดงักล่าว	โดยมนีโยบายการลงทนุที่ได้ศกึษา

ความเป็นไปได้ของแต่ละธุรกจิอย่างรอบคอบก่อน	โดยผ่านคณะกรรมการ

ด้านการลงทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการตัดสินใจลงทุน 

ทุกโครงการ	อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงแต่ละด้านธุรกิจ

นั้น	ๆ	มาร่วมลงทุนด้วย	อย่างไรก็ตามบริษัทมีการติดตาม	และประเมิน

ผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งประจ�า	เพ่ือเพ่ิมประสทิธผิล	และสามารถ

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์	 กระบวนการ	 โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมต่อ

การเปลี่ยนแปลง	รวมถึงการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม	 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจให้เพิ่มขึ้นต่อไป

ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น	 ต้นทุนเป็นปัจจัยให้บริษัท 

มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้เงินลงทนุจ�านวนมาก	ซ่ึงมคีวามเสีย่งเร่ืองความ

เพยีงพอของเงนิทนุหมนุเวยีนใช้ส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิ	รวมถงึเพือ่ขยาย 

การลงทนุต่อไป	บรษิัทได้มแีนวทางในการลดความเสีย่งดงักล่าว	โดยบรษิัท 

ได้วางแผนทางการเงนิ	และประมาณการกระแสเงนิสดระยะยาวล่วงหน้า	

ซึง่มกีารประเมนิและปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์ในแต่ละเดอืน	นอกจาก

นีบ้รษิัทยงัมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการด้านการเงนิได้เป็นอย่างด	ี

โดยพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินอย่างสม�่าเสมอ

เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทมาจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย 

ในธรุกิจรับเหมาก่อสร้างนัน้ขึน้การรับรู้รายได้ขึน้อยูกั่บการชนะการประมลู	

หรือการได้รับเลือกเข้าท�างานในแต่ละโครงการ	 บริษัทได้มีแนวทาง 

ในการลดความเสีย่งดังกล่าว	โดยบรษิัทจงึมุง่เน้นในการด�าเนนิงานภายใต้

นโยบายการบรกิารทีม่คีณุภาพ	และรกัษาฐานลกูค้าทัง้ภาครฐั	และเอกชน

ทีม่กีารก่อสร้างอย่างต่อเนือ่ง	พร้อมกับการสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ลกูค้า

โดยการควบคมุดแูลงานให้เสรจ็ตรงตามเวลาทีก่�าหนด	รวมถงึการสรรหา

โครงการ	หรือฐานลูกค้าใหม่	ๆ 	ทั้งนี้	บริษัทยังมอบหมายให้บุคลากรของ

บรษิัท	ตดิตามข่าวสารทางเศรษฐกจิทีเ่ก่ียวข้องกบัธรุกจิของบริษัท	รวมถึง 

ข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง	 เพื่อน�าเสนอ

ต่อฝ่ายบริหารของบริษัท	ในการพิจารณาเข้าร่วมประมูลโครงการต่าง	ๆ	

และพัฒนาศักยภาพทางด้านการขายและการบริการเพื่อขยายฐานลูกค้า 

ของบริษัท	ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

ความเสีย่งด้านเงนิทนุหมนุเวียนในการประกอบธรุกิจรบัเหมาก่อสร้างน้ัน 

บริษัทมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับการด�าเนินงาน 

เพือ่จดัซือ้อุปกรณ์	ค่าจ้างแรงงาน	ใช้เป็นหลกัทรพัย์ค�า้ประกนักบัธนาคาร

พาณิชย์	 เพ่ือขอหนังสือค�้าประกันต่าง	 ๆ	 เช่น	หนังสือค�้าประกันสัญญา	

และหนังสือค�้าประกันผลงาน	เป็นต้น	รวมทั้ง	เป็นทุนส�ารองเพื่อให้ธุรกิจ

ของบริษัท	สามารถด�าเนินไปได้โดยไม่ติดขัด	ซึ่งหากการช�าระเงินของ 

ผู้ว่าจ้างเกิดการล่าช้ากว่าก�าหนดอาจส่งผลให้การด�าเนินงานของบริษัท	

เกิดความล่าช้า	 และอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อการส่งมอบงานไม่ตรง 
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

ตามก�าหนดได้	บรษิัทได้มแีนวทางในการลดความเสีย่งดงักล่าว	โดยบรษิัท

ได้จัดท�าประมาณการทางการเงนิในแต่ละโครงการและเจรจาถึงเง่ือนไข

การช�าระราคาท่ีรัดกุมเหมาะสมก่อนท�าสัญญาว่าจ้าง	 บริษัทจัดให้ม ี

การประเมนิและตรวจสอบสถานะทางการเงนิของผูว่้าจ้างก่อนการรบังาน 

ทกุครัง้	นอกจากนี	้หากมปัีญหาด้านเงนิทนุหมนุเวียนจรงิ	ๆ 	บรษิัทในฐานะ 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 สามารถจะใช้

เครื่องมือทางการเงิน	โดยการออกตราสารประเภทต่าง	ๆ	เสนอขายต่อ

ประชาชนท่ัวไป	และนกัลงทนุเฉพาะเจาะจงได้	เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวียน

ส�าหรับโครงการต่าง	ๆ	ของบริษัทได้	แต่อย่างไรก็ตามจากฐานะการเงิน

บริษัทท่ีม่ันคง	และมีการวางแผนทางการเงินระยะยาวไว้ล่วงหน้าเพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ความเสี่ยงของบริษัทที่ เกี่ยวข ้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและ 

ข้อก�าหนดอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องนั้น	บริษัทมีการจัดท�ามาตรฐานต่าง	ๆ 	รวมถึง

ได้รับมาตรฐาน	ISO	9001	ปี	2015	โดยบริษัทได้มีการควบคุม	ติดตาม	

ประเมินความสอดคล้อง	 ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	 

แต่อาจจะมคีวามเส่ียงบ้างในส่วนของกฎหมายที	่เกีย่วกบัตลาดหลกัทรพัย์

และส�านกังาน	ก.ล.ต.	บรษิัทได้มแีนวทางในการลดความเสีย่งดงักล่าว	โดย

จดัให้มีเจ้าหน้าทีซ่ึ่งมคีวามรู้ความสามารถเพือ่ควบคุมดูแล	ตดิตามข่าวสาร	

ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง	 และส่งเสริมให้เข้าอบรม 

กบัตลาดหลกัทรพัย์และส�านกังาน	ก.ล.ต.	เพือ่เพิม่ความรู	้ความเชีย่วชาญ

อย่างทันเหตุการณ์ตามที่มีการออกกฎระเบียบใหม	่ๆ	

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานส�าหรับการด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	

บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง	ต้นทุน

วัสดุก่อสร้างเป็นต้นทุนหลักในการค�านวณราคาที่จะเสนอในการประมูล

งานก่อสร้าง	ซึ่งอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านราคาวัสดุก่อสร้างต่าง	ๆ	 

และส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและก�าไร	 บริษัทได้มีแนวทาง 

ในการลดความเสี่ยงดังกล่าว	 โดยใช้นโยบายลดความเสี่ยงจาก 

การเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างจากการเลือกวิธีการรับเหมา	 

เช่น	 รับเหมางานก่อสร้าง	 โดยให้เจ้าของงานเป็นผู้จัดซื้อและจัดหาวัสดุ

ก่อสร้างเอง	หรือรับเหมางานก่อสร้างและว่าจ้างเหมาช่วงงานให้กับผู้รับ

เหมาช่วงทั้งหมด	หรือในการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงบริษัทก�าหนดราคาวัสดุ 

และอุปกรณ์ให้ผู้รับเหมาช่วงทราบตั้งแต่ขั้นตอนการเสนองาน	 รวมทั้ง

บรษัิทอาจจะท�าบนัทกึข้อตกลงในการซ้ือวสัดุล่วงหน้ากับผูข้าย	ซึง่ช่วยให้ 

บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนวัสดุก่อสร้างและรักษาอัตราก�าไรสุทธิได้

ระดับหน่ึง	นอกจากนี้ในการรับงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	 เมื่อราคา

วัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวสูงขึ้นถึงระดับหนึ่ง	 บริษัทสามารถที่จะขอ

ปรับราคารับเหมาได้	 ส่วนในการรับงานภาคเอกชน	บริษัทจะป้องกัน

ความเสี่ยงดังกล่าวโดยก�าหนดเงื่อนไขในสัญญารับจ้างก่อสร้างให้บริษัท

สามารถปรับเปล่ียนราคาได้ในกรณีที่ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวน

อย่างมีสาระส�าคัญ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานจากการพึ่งพาผู้รับเหมาช่วงตามที่บริษัท 

ได้เปลีย่นแปลงลกัษณะการประกอบธรุกิจมาเป็นผูบ้ริหารจดัการโครงการ

ก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างนัน้	ซ่ึงในการด�าเนนิงานด้านการก่อสร้างนัน้ 

บริษัทจ�าเป็นต้องพ่ึงพาผู้รับเหมาช่วงให้เป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้างงาน

โครงการที่ประมูลได้	 บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว	

โดยป้องกนัความเสีย่งจากปัญหาทีอ่าจจะเกดิจากการว่าจ้างผูร้บัเหมาช่วง 

ในอนาคต	 ก�าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู ้รับเหมาช่วงนั้น	 บริษัท 

จะพจิารณาจากผลงานทีผ่่านมา	ฐานะทางการเงนิ	จ�านวนคนงาน	คณุภาพงาน 

และศักยภาพในการด�าเนินงาน	และยังเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยง

ในการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงที่ไม่มีคุณภาพ	ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่องาน

เป็นผลให้การด�าเนนิงานล่าช้าไม่เสร็จตามสญัญาได้	ซ่ึงแนวทางลดความ

เส่ียงดังกล่าวจะก�าหนดไว้ชัดเจนในสัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง	 เช่น	

การเรียกร้องค่าเสียหายกรณีทิ้งงาน	หรือการคิดเบี้ยปรับกรณีท�างาน

ล่าช้า	เป็นต้น

ความเสี่ยงการครอบง�ากิจการ
การมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ	25	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้

แล้วทั้งหมด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	 เนื่องจากครอบครัวเตชะอุบล	 

ได้ถือครองหุ ้นของบริษัท	 รวมกันคิดเป็นเพียงร้อยละ	23.31	 ของ

จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	จึงไม่มีความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่มากกว่าร้อยละ	25	และไม่อาจจะควบคุมเสียงข้างมากในการ 

ออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นได้	 ทั้งนี้บริษัทยังได้ประกาศใช ้

หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล	(Corporate	 

Governance	Guidelines)	จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	และกฎบัตร 

ของคณะกรรมการ	 เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติ	 

หน้าท่ีก�ากับดูแลกิจการของบริษัทไปในแนวทางท่ีเป็นธรรมต่อผู ้ม ี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย	มีความสุจริต	 โปร่งใส	ถูกต้องตาม	กฎหมาย	และ 

รับผิดชอบต่อสังคม
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รายงานประจำาปี 2562

โครงสร้างองค์กรของ 
บริษัท ไทรทัน โฮลด้ิง จำากัด (มหาชน)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีโครงสร้างการจัดการดังแผนผังต่อไปนี้

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน 
(Selection and Remuneration Committee)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
(Corporate Governance Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Committee)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Chief Executive Officer

ผู้ตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร 
(External Audit)   

คณะกรรมการการลงทุน 
(Investment Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee)

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

สำานักกรรมการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Board

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
Chairman of Executive Board 

ส�านักกฎหมาย 
Legal Office

OSHE & ISO

Front Office

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Vice Chief Executive Officer  

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
Chief Operation Officer

สายปฏิบัติการโครงการ 
งานโครงสร้างพื้นฐาน

สายปฏิบัติการโครงการ
งานโครงสร้างพื้นฐาน

ฝ่าย  
Project Control 

ฝ่ายปฏิบัติการ  
HDD

ฝ่ายซ่อมบำารุง 
และวิศวกรรม

ฝ่ายปฏิบัติการ 
โครงการขนาดใหญ่

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
และการตลาด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ฝ่าย 
สารสนเทศ

ฝ่าย 
จัดซื้อโครงการ

ฝ่าย 
บัญชี

ฝ่าย 
การเงิน

ฝ่าย 
การลงทุน

สายปฏิบัติการ 
โครงการงานท่อ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
Chief Financial Officer

Back Office

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นตามข้อมูล	ณ	วันที่	27	มีนาคม	2562	จัดท�าโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็นดังนี้

จำานวนราย จำานวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 5,463 7,179,502,749 89.37

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 30 854,075,658 10.63

รวม 5,493 8,033,578,407 100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
การถือหุ้น

จำานวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

	 1.	นางสาวหลุยส์		เตชะอุบล 1,668,100,100 17.32

	 2.	Zico	Trust	(s)	Ltd. 1,400,000,000 14.53

	 3.	CREDIT	SUISSE	AG,	SINGAPORE	BRANCH 412,813,500 4.29

	 4.	นายทวีศักดิ์		ศรีประจิตติชัย 400,000,000	 4.15

	 5.	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 208,998,090 2.17

	 6.	นายสดาวุธ		เตชะอุบล 205,000,000	 2.13

	 7.	บริษัท	บรุ๊คเคอร์	กรุ๊ป	จ�ากัด	มหาชน 200,000,000	 2.08

	 8.	นายปรีชา		อภินันท์กุล 193,000,000 2.00

	 9.	นางสาวพรพิชา		ติยะจินดา 170,829,000 1.77

	10.	UBS	AG	HONG	KONG	BRANCH 167,739,700	 1.74

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรกของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทไม่มีการร่วมลงนามกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	 ในเรื่องที่ม ี

ผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงาน 

ของบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบรษัิทอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลประจ�าปีของบริษัท	และ

บริษัทย่อย	 โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่ 

เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจ

อนุมัติให้จ่ายได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก�าไรสมควรกระท�า 

เช่นนัน้แล้ว	ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท	 

และบริษัทย่อย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิในแต่ละปี	ภายหลัง

จากการหักภาษีและส�ารองตามกฎหมาย	หรือตามความเหมาะสม	และ

การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัท	

และบริษัทย่อย	อย่างมีนัยส�าคัญ
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รายงานประจำาปี 2562

1. คณะกรรมการบริษัท
	 โครงสร้างการบริหารบริษัท	ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและ 

คณะกกรมการชุดย่อยจ�านวนทั้งหมด	6	 ชุด	 ได้แก่	 คณะกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการตรวจสอบ	

คณะกรรมการลงทุน	และคณะกรรมการบริหาร

 1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ	 และ

กรรมการที่มีจ�านวนเหมาะสมกับองค์กร	 และสามารถปฏิบัติ

งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยเมือ่รวมกนัแล้วมจี�านวนไม่น้อย

กว่า	5	คน	ทัง้นี	้มกีรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่	

และกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมด	นอกจากนี้	 เพื่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดียังก�าหนดให้

บคุคลผูด้�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระด้วย

ทัง้นีต้ามข้อบงัคบัของบรษิัท	ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทกุครัง้	

ก�าหนดให้กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึ่งในสาม	 

ถ้าจ�านวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�านวน 

ใกล้เคยีงท่ีสดุกับจ�านวนหนึง่ในสาม	โดยกรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งแล้ว

อาจได้รับเลือกเข้ามารับต�าแหน่งใหม่อีกได้

หมายเหตุ:	 1นายชนะชัย	 จุลจิราภรณ์		 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ		 ณ		 วันที่		15		มกราคม	2562
	 2นางนฤมล		 ฉัตรตะวัน		 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ		 ณ		 วันที่		15		มกราคม	2562
	 3นายพิพัฒน์		สุวรรณะชฎ		 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ		 ณ		 วันที่		15		มกราคม	2562
	 4นายสุรพล		 ขวัญใจธัญญา		 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ		 ณ	 วันที่		15		มกราคม	2562
	 5ดร.บุญลือ		 ประเสริฐโสภา		ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ		 ณ		 วันที่		 1	 เมษายน	2562
	 6นายรุ่ย		 หม่า		 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ		 ณ		 วันที่		 4		พฤศจิกายน	2563

ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ ตำาแหน่ง วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งครั้งแรก

1.	พล.อ.	เลิศรัตน์		รัตนวานิช ไทย
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

25	ธันวาคม	2559

2.	พล.ต.อ.	วีรพงษ์		ชื่นภักดี ไทย รองประธานกรรมการบริษัท 25	เมษายน	2561

3.	นายณัฐดนัย		อินทรสุขศรี ไทย กรรมการอิสระ 12	มกราคม	2560

4.	นายอดิพงษ์		ภัทรวิกรม ไทย กรรมการอิสระ 22	มกราคม	2558

5.	พ.ต.อ.หญิง	กิดานันท์		คมข�า ไทย กรรมการอิสระ 25	เมษายน	2561

6.	พล.ต.ต.	อิทธิพล		อิทธิสารรณชัย ไทย กรรมการอิสระ 25	เมษายน	2561

7.	นางสาวหลุยส์		เตชะอุบล ไทย กรรมการ 25	ธันวาคม	2559

8.	นายเชิดศักดิ์		กู้เกียรตินันท์ ไทย กรรมการ 26	ตุลาคม	2561

9.	นางชัวร์		ซิ่ว	ซาน สิงคโปร์ กรรมการอิสระ 24	กรกฎาคม	2562

นายชนะชัย		จุลจิราภรณ์1 ไทย กรรมการอิสระ 25	มกราคม	2561

นางนฤมล		ฉัตรตะวัน2 ไทย กรรมการ 15	มีนาคม	2561

นายพิพัฒน์		สุวรรณะชฎ3 ไทย กรรมการ 24	เมษายน	2561

นายสุรพล		ขวัญใจธัญญา4 ไทย กรรมการ 30	พฤศจิกายน	2561

ดร.บุญลือ		ประเสริฐโสภา5 ไทย กรรมการอิสระ 26	เมษายน	2561

นายรุ่ย		หม่า6 จีน กรรมการอิสระ 23	เมษายน	2562

ณ	วันที่	16	มกราคม	2562	คณะกรรมการบริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบไปด้วยกรรมการจ�านวน	9	ท่าน	สรุปได้ดังนี้
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

 1.2 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
•		อนุมัติและทบทวนวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และค่านิยมของบริษัท	

โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น

•		อนมุตัแิละทบทวนทศิทางกลยุทธ์	แผนธุรกจิและงบประมาณ

ประจ�าปี	 ตลอดจนติดตามผลการน�าทิศทางกลยุทธ์ไป 

ด�าเนินการและผลการด�าเนินงาน

•		พิจารณาอนุมัติรายการที่ส�าคัญ	เช่น	โครงการลงทุนธุรกิจ

ใหม่,	 การซื้อขายทรัพย์สิน	 ฯลฯ	และการด�าเนินการใด	 ๆ	

ที่กฎหมายก�าหนด

•		พิจารณาอนุมัติ	 และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการ 

ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม

ประกาศ	 ข้อก�าหนด	 และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•		ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

บริหารอย่างสม�่าเสมอ	และก�าหนดค่าตอบแทน

•		รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของ 

ฝ่ายบริหาร	 โดยให้มีความตั้งใจ	 และความระมัดระวัง 

ในการปฏิบัติงาน

•		จัดให้มรีะบบบญัช	ีการรายงานทางการเงนิ	และการสอบบญัช ี

ที่เชื่อถือได้	 รวมท้ังดูแลให้มีกระบวนการในการประเมิน

ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบ

ภายในให้มปีระสิทธภิาพ	และประสทิธผิล	การบรหิารจดัการ

ความเสี่ยง	การรายงานทางการเงินและการติดตามผล

•		ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

•		ก�ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

•		รายงานความรับผดิชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงนิ	

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจ�าปี

 1.3 อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมอี�านาจอนมุตัเิร่ืองต่าง	ๆ 	ภายในบริษัทตาม

ขอบเขตหน้าทีท่ีก่�าหนดไว้ภายใต้หลกัเกณฑ์	ระเบยีบ	และ/หรอื 

ประกาศ	และ/หรือ	กฎข้อบังคับของคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	 และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	(ต.ล.ท.)	 และกฏหมายอ่ืน	 ๆ	ที่เก่ียวข้อง	 

ซึ่งอ�านาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบและถือเป็น

เรือ่งส�าคญัมดีงันี	้กลยทุธ์	แผนธรุกจิ	ตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงาน 

และงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน	 และค่าใช่จ่ายท่ีเกินกว่า

วงเงินที่ก�าหนด	การลงทุนในธุรกิจใหม่และการขายเงินลงทุน	

โครงสร้างองค์กร	และการแต่งตั้ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และผูบ้รหิารระดบัสงู	นโยบายท่ีส�าคญั	การตกลงเข้าท�าสญัญา

ที่ส�าคัญ	ตลอดจนการฟ้องร้องและด�าเนินคดีที่ส�าคัญ	การเข้า

ผูกพันเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน	และวงเงินสินเชื่อจากธนาคารและ

สถาบันการเงิน	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	การจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล	และการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

 1.4 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู ้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท	 ประกอบด้วย	 

นางสาวหลุยส์	 เตชะอุบล	หรือ	 นายเชิดศักดิ์	 กู้เกียรตินันท	์

หรือพลต�ารวจเอกวีรพงษ์	 ชื่นภักดี	 กรรมการสองในสามคน 

ลงลายมือชื่อและประทับตราส�าคัญของบริษัท

 1.5 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าป ี

ทกุครัง้	ก�าหนดให้กรรมการทีอ่ยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสดุ	ต้องออก

จากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน	1	 ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ

ทัง้หมด	หากจ�านวนกรรมการไม่เป็นสดัส่วนทีห่ารด้วยสามลงตวั	

จ�านวนกรรมการท่ีออกจากต�าแหน่งต้องใกล้เคียงกับจ�านวน	

1	 ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	โดยกรรมการที่พ้นจาก

ต�าแหน่งแล้ว	อาจได้รับเลือกกลับมาด�ารงต�าแหน่งได้

ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออก

ตามวาระ	คณะกรรมการบรษิัทต้องมมีตด้ิวยคะแนนไม่น้อยกว่า 

3	ใน	4	ของกรรมการที่เหลืออยู่	เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ซึ่งมี 

คุณสมบัติ	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	68	และ	75 

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	2535	 และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป	 เว้นแต่วาระของกรรมการ 

จะเหลือน้อยกว่า	2	เดือน	ทั้งนี้	บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน

ดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่

ของกรรมการที่ตนแทน

 1.6 นโยบายความหลากหลาย
  ของคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษัท	ตระหนักถึงประโยชน์ความหลากหลาย

ของคณะกรรมการบริษัท	และเห็นว่าเป็นปัจจัยส�าคัญ	ปัจจัย

หน่ึงในการเพ่ิมประสทิธภิาพในการตดัสนิใจและการท�างานของ

คณะกรรมการบริษัท	ทั้งนี้	 ความหลากหลายนั้น	 ไม่ได้จ�ากัด

เฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น	แต่ยังรวมถึง	อายุ	ประวัติการศึกษา	

ประสบการณ์ในวิชาชพี	ทกัษะและความรู	้ดงันัน้	ในการสรรหา	

และการพิจารณาแต่งตั้ง	กรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐาน

ของความรู้	 ความสามารถ	และใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 

ซึง่ได้ค�านงึถงึผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย	

รวมถึงความหลากหลายทางเพศ

         สัดส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท
จ�านวนกรรมการอิสระ		 6/9	คิดเป็นร้อยละ	66.67

จ�านวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7/9	คิดเป็นร้อยละ	77.78

สัดส่วนความหลากหลายทางเพศ	

(หญิง:ชาย)		 3/6

 1.7 เกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ
กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติขั้นต�่า	ดังนี้

1.		เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ	มีความซ่ือสัตย์	 สุจริต	

มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

2.	 มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้	 ความสามารถและ

ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

3.	มีคุณสมบัติ	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจ�ากัด	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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 1.8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายให้มีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี	 ด้วยเห็นว่าความมีประสิทธิผล

ของคณะกรรมการบริษัท	(Board	Effectiveness)	 เป็นปัจจัย

ส�าคญัต่อความส�าเร็จของบริษัท	 โดยการประเมนิผลการปฏบิตัิ

งานนั้นมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษัท	

กรรมการแต่ละท่าน	และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดได ้

สอบทานการปฏิบตังิานของตนเองในปีทีผ่่านมา	ตลอดจนได้ช่วย

ปรบัปรงุในการท�าหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิัท	กรรมการและ 

คณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท	คร้ังท่ี	2/2563	ณ	วนัที	่27	

กมุภาพนัธ์	2563	สมาชกิคณะกรรมการบริษัทได้ท�าการประเมนิ

ผลงานตนเองในปี	2562	โดยใช้แบบประเมิน	2	ฉบับ	คือแบบ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบทัง้คณะ	และแบบ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทบบรายบุคคล	บริษัทฯ	

เป็นผู้จัดท�าแบบประเมนิทัง้	2	ฉบบัทัง้กล่าวภายใต้หลกัการตาม

แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งแบบประเมิน

ประกอบไปด้วยหัวข้อหลักดังต่อไปนี้

ก)		หัวข้อในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบ

รายคณะ	ได้แก่

1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

2.	การด�าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.	หน้าที่	และความรับผิดชอบ

4.	เรื่องอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ข)	หัวข้อในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบ

รายบุคคล	ได้แก่

1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

2.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท

ซึ่งจากผลการประเมินผลว่า	ในปี	2562	คณะกรรมการบริษัท

ได้ปฏบิตัหิน้าท่ีได้อย่างดีเย่ียมและเป็นไปตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ี

 1.9  รายงานผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัท	 ได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการทุกท่าน

ต้องจัดท�ารายงานการมส่ีวนได้เสยี	และส่งรายงานให้เลขานุการ

บริษัททราบเป็นประจ�าทุกปี	 เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

 1.10  การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทซึ่ง

กรรมการแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอ่ืนไว้	ทั้งนี้ใน

การด�ารงต�าแหน่งดงักล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ี

การเป็นกรรมการของบริษัท

 1.11 การจำากัดอายุและวาระการดำารงตำาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า	การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์

การท�างานต่อเนือ่งกบับริษัทเป็นส่ิงท่ีมค่ีาต่อบริษัท	ดังนัน้	จงึไม่ได้ 

จ�ากัดคุณสมบัติในเรื่องอายุ	 และไม่ได้จ�ากัดจ�านวนครั้งสูงสุด

ของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกครั้งไว้

 
 1.12 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

• จำานวนและตารางกำาหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้มีการประชุมปกติเป็น

ประจ�าทุกเดือน	อย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	และได้ก�าหนด 

วันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการได้จัดเวลา

เข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท	

ทัง้นี	้อาจจะมกีารประชมุวาระพเิศษเพิม่เติมตามความจ�าเป็น

• องค์ประชุมและการประชุม

กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม	ในการประชุม

แต่ละครั้งจะใช้เวลาประชุมประมาณ	2-3	ชั่วโมง	ประธาน

กรรมการบรษิัทจะท�าหน้าทีด่แูลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระ

ให้เพียงพอส�าหรับกรรมการที่จะอภิปรายและการแสดง

ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่ส�าคัญ	 โดยค�านึง

ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง 

เป็นธรรม	 รวมทั้งฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องน�าเสนอข้อมูล

ประกอบการอภิปรายปัญหาส�าคัญ

• วาระการประชุม

ประธานกรรมการบริษัทโดยการหารือร่วมกับประธาน

กรรมการบริหาร	 และเลขานุการบริษัท	 จะเป็นผู้ดูแลให้

ความเห็นชอบในวาระการประชุม	 ซ่ึงกรรมการท่านอื่น

สามารถเสนอวาระการประชมุหรอืหวัข้ออืน่ทีเ่กีย่วข้องเพ่ือ

น�ามาพิจารณาได้

• การจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบการประชมุ

เลขานุการบริษัทท�าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม

ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมไปให้

กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	 วัน	 ยกเว้นเรื่องที่ต้อง

พิจารณาเร ่งด ่วน	 ท้ังนี้ รูปแบบของเอกสารประกอบ 

การประชุมจะมีบทสรุปซึ่งแสดงถึงประเด็นส�าคัญของ 

เรื่องที่จะต้องพิจารณา

• การเข้าร่วมประชุม

กรรมการทุกท่านมีความมุ ่งมั่นในการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตน 

ด�ารงต�าแหน่งอยู่	รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	

และวสิามญัผูถ้อืหุน้	โดยคณะกรรมการบรษิัทมีความพอใจ

กับการอุทิศเวลาของกรรมการเพ่ือให้บรรลุตามหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ

•  รายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทจะจัดท�ารายงานการประชุมและเสนอ

ให้ประธานกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการ

ทุกท่านให้ความเห็น	 โดยจะด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	

7	 วัน	นับจากวันที่ประชุม	 ในรายงานการประชุมจะมีการ

บันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ	ชัดเจน	

และเป็นไปตามกฎหมาย

ในปี	2562	มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิัทจ�านวน	13	ครัง้	

ซึง่เป็นการประชมุทีก่�าหนดไว้ล่วงหน้า	โดยกรรมการบรษิัท 

ทัง้คณะเข้าประชุมดงักล่าวเฉลีย่ร้อยละ	77.78	และกรรมการ

รายบคุคลเข้าร่วมประชมุน้อยกว่าร้อยละ	75	มจี�านวน		2	ท่าน
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	ในปี	2562	มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 2562
(30 เมษายน 62)

การเข้าประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท 

ปี 2562

วันที่ดำารงตำาแหน่ง
ครั้งแรก

1. พล.อ.	เลิศรัตน์		รัตนวานิช เข้า 13/13 25	ธันวาคม	2559

2. พล.ต.อ	วีรพงษ์		ชื่นภักดี เข้า 13/13 25	เมษายน	2561

3. นางสาวหลุยส์		เตชะอุบล เข้า 12/13 25	ธันวาคม	2559

4. นายณัฐดนัย		อินทรสุขศรี เข้า 11/13 12	มกราคม	2560

5. นายอดิพงษ์		ภัทรวิกรม เข้า 11/13 22	มกราคม	2558

6. พ.ต.อ.หญิง	กิดานันท์		คมข�า เข้า 13/13 25	เมษายน	2561

7. พล.ต.ต.	อิทธิพล		อิทธิสารรณชัย เข้า 5/13 25	เมษายน	2561

8. นายเชิดศักดิ์		กู้เกียรตินันท์ เข้า 13/13 26	ตุลาคม	2561

9. นางชัวร์		ซิ่ว	ซาน - 1/6 24	กรกฎาคม	2562

10. นายชนะชัย		จุลจิราภรณ์ - - 25	เมษายน	2561

11. นางนฤมล		ฉัตรตะวัน เข้า - 15	มีนาคม	2561

12. นายพิพัฒน์		สุวรรณะชฎ - - 24	เมษายน	2561

13. นายสุรพล		ขวัญใจธัญญา - - 30	พฤศจิกายน	2559

14. ดร.	บุญลือ		ประเสริฐโสภา - 1/3 26	เมษายน	2560

15.	นายรุ่ย		หม่า - 2/9 23	เมษายน	2562

 1.13 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1.  กรรมการอิสระ

	 ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	ก�าหนดให้

คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�านวนกรรมการอิสระไม่น้อย

กว่าหนึ่งในสาม	ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ	และไม่น้อย 

กว่า	3	 คน	 ทั้งนี้	 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตาม 

ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการของบริษัท	และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุน	ดังนี้

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

•	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 ทั้งนี้	 ให้นับรวม 

การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

•	 ไม่เป็น	หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	

ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	หรือผู้มี

อ�านาจควบคมุของบรษิัท	บรษิัทใหญ่	บรษิัทย่อย	บริษัท

ร่วม	บรษิัทย่อยล�าดเัดยีวกนั	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวาม

ขัดแย้ง	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา

นานแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระ

•	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดย

การจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะท่ีเป็นบิดา

มารดา	คู	่สมรส	พีน้่อง	และบตุร	รวมทัง้คู่สมรสของบตุร	 

ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

•	 ไม่มีหรือไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 

บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ

ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือ 

เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ

อิสระ	หรือผู้บริหาร	ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

กบับรษิัท	บรษิัทใหญ่	บรษิัทย่อยบรษิัทร่วม	หรอืนติบิคุคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง	 เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	 ปี	 ก่อนวันท่ีได้รับการ 

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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•	 ไม่เป็น	หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ	่

บรษิัทย่อย	บรษัิทร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	

และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการ

อสิระ	ผูบ้ริหาร	หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส�านกังานบญัชี	

ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิัท	บรษิัทใหญ่	บรษิัทย่อย	บริษัท

ร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งสังกดัอยู	่เว้นแต่ 

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า	2	 ปี	 

ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

•	 ไม่เป็น	หรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพใด	ๆ 	ซึง่รวมถงึ 

การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย	 หรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน	 ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	 ล้านบาท 

ต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือ

นติบิคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง	ท้ังนี	้ในกรณีทีผู่ใ้ห้บรกิาร

ทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	 ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ	ผู้บรหิารหรอื 

หุน้ส่วนจดัการของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย	เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	 

ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

•	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน

ของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

•	 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง

อิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

•	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการ

แข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต	หรือบริษัท

ย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็น

กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน 

ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	1	

ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการ

แข่งขนัทีม่นียักบักจิการของผูข้ออนญุาต	หรือบรษิัทย่อย

2. กรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหา	และขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา	 จะท�าหน้าที่รับผิดชอบในการ

พิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ 

ที่ต้องการเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 

มีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ

ในปัจจุบัน	 และในอนาคตของบริษัท	 รายละเอียดของ 

หลักเกณฑ์การสรรหา	และขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ

มีดังต่อไปนี้

1. การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่

	 เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาที่จะสรรหกรรมการ 

ใหม่	คณะกรรมการสรรหาจะด�าเนนิการตามกระบวนการ	

ดงัต่อไปนี้

1.	คณะกรรมการสรรหาจะจดัท�าเป็นตาราง	Board	Skill	

Matrix	เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการบริษัทยังขาด

ความเช่ียวชาญในเร่ืองใด	นอกจากนี้ยังพิจารณาถึง

ความหลากหลายในด้านทักษะ	ประสบการณ์	ความรู้ 

ความเป็นอิสระ	อายุ	และเพศ

2.	คณะกรรมการสรรหา	 พิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติตรงเกณฑ์ที่สุดจากแหล่งต่าง	ๆ	ดังนี้

•	 กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะน�า

•	 ผู ้ถือหุ ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	 ของจ�านวนหุ ้นท่ีมีสิทธิ 

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

•	 บริษัทที่ปรึกษาภายนอก

•	 ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

3.	คณะกรรมการสรรหาจะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น

ของบคุคลที่ได้รบัการเสนอชือ่	และคดัเลอืกให้เหลอืไว้ 

จ�านวนหนึ่ง	หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว

4.	คณะกรรมการสรรหาจะส่งรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม

ทีส่ดุให้คณะกรรมการบรษิัทเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ 

พิจารณาเพ่ืออนุมัติแต่งตั้ง	 หรือให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในกรณีที่ต�าแหน่ง

กรรมการว่างลงเพราะเหตุนอกจากออกตามวาระ

3. การแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำารงตำาแหน่ง

	 ในการพิจารณากรรมการเดิมที่มีอยู ่กลับเข้าด�ารง

ต�าแหน่ง	คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากปัจจัย

ต่าง	ๆ 	เช่น	ผลการปฏบิติังาน	จ�านวนครัง้ของการเข้าร่วม

ประชุม	และการมีส่วนร่วมในการประชุม	รวมทั้งการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ	ของคณะกรรมการบริษัท

	 ส�าหรับในปี	2561	พลเอก	เลิศรัตน์	รัตนวานิช	นางสาว

หลุยส์	เตชะอุบล	และนายสุรพล	ขวัญใจธัญญา	ได้รับ

การแต่งตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อกีครัง้	โดยผ่าน

กระบวนการดังกล่าว

 1.14 การฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ให้กรรมการ
กรรมการจะได้รบัการฝึกอบรม	และพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง	

โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย	 เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถ

ท�าหน้าที่	 และก�ากับดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งนี	้

เลขานกุารบรษิัทจะหารอืร่วมกบักรรมการแต่ละท่าน	เพือ่จดัท�า 

โปรแกรมการฝึกอบรม	 และพัฒนาความรู้ให้เหมาะสมกับ 

ความต้องการของแต่ละบุคคล
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

2. คณะผู้บริหาร
	 บริษัทมีผู้บริหารตามค�านิยามของคณะกรรมการก�ากับดูแลตลาดทุน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	จ�านวน	8	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1.	นางสาวหลุยส์		เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร

2.	นายเชิดศักดิ์		กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.	นางนฤมล		ฉัตรตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

4.	นางเพ็ญศรี		สืบสุวงษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

5.	นายฉัตรชัย		ศุภนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.	นางสาวณัฐวดี		อนันต์อนุชาติกุล ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

7.	นายภัทรพล		ปานรักษา ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน

8.	นางประภาวดี		สมมาตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 2.1  ผู้บริหารของบริษัทย่อย
1.	บริษัท	สเตรกา	จ�ากัด	(มหาชน)	(ชื่อเดิม)	หรือบริษัท	ไทรทัน	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด(มหาชน)	(ชื่อใหม่)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ผู้บริหารของบริษัท	ไทรทัน	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	มีจ�านวน	10	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1.	นางสาวหลุยส์		เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร

2.	นายเชิดศักดิ์		กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.	นายโชคชัย		พิชชกุลมงคล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.	นายเอกอนันต์		สิทธิธรรมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

5.	นายอดิศร		เขียวสมบูรณ์ ผู้จัดการควบคุมต้นทุนโครงการ

6.	นายอัศม์เดช		กฤตภาส ผู้จัดการโครงการ

7.	นายจักรพงษ์		อินทรารักษ์ ผู้จัดการโครงการ

8.	นายสุรพงศ์		ฐานะประสิทธิ์ ผู้จัดการโครงการ

9.	นายสรสิช		ณ	บางช้าง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

10.	นายธนากร		ตามธรรม ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบ�ารุง
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2. เลขานุการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัท	แต่งตั้ง	 นายถิรัตถ์	 อนันตรศิริชัย	ท�าหน้าที่

เป็นเลขานุการบริษัท	 เมื่อวันที่	9	พฤษภาคม	2560	ตามมติของ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2560	โดยเลขานุการบริษัท

เป็นหน่วยงานสนับสนุนและรับผิดชอบการบริหารงานให้ด�าเนินไป

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย	์

และตลาดหลักทรัพย์	 และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 อย่างไร

กต็าม	นายถริตัถ์	อนนัตรศิริชยั	ลาออกจากต�าแหน่งเลขานกุารบรษิัท	

ณ	วันที่	15	มิถุนายน	2561	ปัจจุบันมีนายอรุณ	แช่มโชติ	รักษาการ

ต�าแหน่งเลขานุการบริษัท

3. ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
	 เลขานุการบริษั ทจะรายงานตรงต ่อทั้งคณะกรรมการบริษัท	 

คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง	ๆ	และฝ่ายบริหาร	โดยมีหน้าที่และ 

ความรับผดิชอบในเร่ืองดงัน้ี

•		ดูแลจัดการเรือ่งการประชุมคณะกรรมการบรษิัท	และคณะกรรมการ 

ชุดย่อย

•		จัดประชมุผูถ้อืหุ้นและจดัท�ารายงานการประชุม	(รวมถงึการประชุม 

ผู้ถือหุ้นวาระพิเศษ	กรณีที่จ�าเป็น)

•		จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง

•		ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

•		ดู แลและให ้ ค� าปรึ กษา เรื่ อ งการก� า กับดู แล กิจการของ 

คณะกรรมการบริษัท

•		ดูแลเรื่องอื่น	 ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายบริหาร	

และผู้ถือหุ้น

•		ติดตามให้มีการด�าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

•	 ด�าเนนิการอืน่	ๆ 	ตามพระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

(ฉบบัที	่4)	พ.ศ.	2551	กฎหมาย	และข้อบงัคบัอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้ 

ประกาศและข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
    4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าป ี	2562	 เมื่อวันที่	 

30	 เมษายน	2562	ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	 ๆ	 

ในวงเงิน	 ไม่เกิน	7,000,000	 บาท	 โดยค่าตอบแทนของ 

คณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	 ๆ	 

มีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท

•	ประธานกรรมการ 50,000 20,000

• กรรมการ 30,000 15,000

คณะกรรมการชุดย่อย

• ประธานกรรมการชุดย่อย - 15,000

• กรรมการชุดย่อย - 10,000

หมายเหตุ:	 1.	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท	ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

	 2.	ค่าตอบแทนอื่นในรูปเงินบ�าเหน็จของกรรมการ	โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงาน	ณ	วันสิ้นรอบ	ระยะเวลาบัญชี	2562	

	 			จ่ายให้กับคณะกรรมการรวมทั้งคณะไม่เกินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม	สามัญประจ�าปี	2562	จ�านวน	7,000,000	บาท
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ปี	2562	 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	 และค่าตอบแทนในรูปเงินบ�าเหน็จให้คณะกรรมการ	 รวมทั้งสิ้น	 

6,220,000	บาท	โดยรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคลมีดังนี้

 4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
กรรมการที่มีต�าแหน่งในคณะผู้บริหาร	 จะไม่มีผลตอบแทน 

ที่ เป ็นตัวเงินจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 นอกจาก 

ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท	และบริษัทย่อยที่ด�ารง

ต�าแหน่งอยู่	โดยไม่มค่ีาตอบแทนในรูปแบบอ่ืน	ส่วนค่าตอบแทน

ทีเ่ป็นตวัเงนิของผูบ้รหิารของบรษิัท	ในรปูของเงนิเดอืน	ค่าน�า้มนั 

โบนัส	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 และค่าตอบแทนอ่ืน	 ๆ	ส�าหรับ 

ปี	2562	มผีูบ้รหิารบางท่านลาออก	และบรษิัทได้แต่งตัง้ผูบ้รหิาร

เข้าใหม่	ดังนั้น	รวมค่าตอบแทน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	

เป็นเงินทั้งสิ้น	จ�านวน	33,667,691	บาท

ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

รวม
ค่าตอบแทน
กรรมการค่าตอบแทน

รายเดือน

ค่าเบี้ย
ประชุม

กรรมการ
บริษัท

ค่าเบี้ย
ประชุม

กรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าเบี้ย
ประชุม

กรรมการ
สรรหาและ
กำาหนดค่า
ตอบแทน

ค่าเบี้ย
ประชุม

กรรมการ
ความเสี่ยง

บำาเหน็จ
กรรมการ

	 1.		พล.อ.	เลิศรัตน์		
	 	 รัตนวานิช

ประธาน
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

600,000.00 260,000.00 60,000.00 322,848.00 1,242,848.00

	 2.		พล.ต.อ.	วีรพงษ์		
	 	 ชื่นภักดี

รองประธาน
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

360,000.00 195,000.00 15,000.00 193,709.00 763,709.00

	 3.		คุณหลุยส์		
	 	 เตชะอุบล

กรรมการ 180,000.00 40,000.00 178,808.00 398,808.00

	 4.	คุณณัฐดนัย		
	 	 อินทรสุขศรี

กรรมการอิสระ 360,000.00 165,000.00 60,000.00 30,000.00 163,907.00 778,907.00

	 5.	ดร.บุญลือ		
	 	 ประเสริฐโสภา

กรรมการอิสระ 90,000.00 15,000.00 15,000.00 120,000.00

	 6.	พ.ต.อ.หญิง	กิดานันท์		
	 	 คมข�า

กรรมการอิสระ 360,000.00 195,000.00 40,000.00 10,000.00 193,709.00 798,709.00

	 7.	คุณสุรพล		
	 	 ขวัญใจธัญญา

กรรมการ 30,000.00 30,000.00

	 8.	คุณชนะชัย		
	 	 จุลจิราภรณ์

กรรมการอิสระ 30,000.00 30,000.00

	 9.	พล.ต.ต.	อิทธิพล		
	 	 อิทธิสารรณชัย

กรรมการอิสระ 360,000.00 75,000.00 74,503.00 509,503.00

	10.	คุณอดิพงษ์		
	 	 ภัทรวิกรม

กรรมการอิสระ 360,000.00 165,000.00 20,000.00 20,000.00 163,907.00 728,907.00

	11.		คุณเชิดศักดิ์		
	 	 กู้เกียรตินันท์

กรรมการ 195,000.00 10,000.00 193,709.00 398,709.00

	12.	คุณรุ่ย		
	 	 หม่า

กรรมการอิสระ 180,000.00 30,000.00 210,000.00

	13.	คุณซิ่ว		
	 	 ซาน	ทาน

กรรมการอิสระ 180,000.00 15,000.00 14,900.00 209,900.00

	14.	คุณนฤมล		
	 	 ฉัตรตะวัน

กรรมการ
ความเสี่ยง

20,000.00 20,000.00

	15.	คุณโชคชัย		
	 	 พิชชกุลมงคล

กรรมการ
ความเสี่ยง

10,000.00 10,000.00

รวม 2,880,000.00 1,490,000.00 120,000.00 130,000.00 100,000.00 1,500,000.00 6,220,000.00
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ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท

•	ประธานกรรมการ 35,000 20,000

• กรรมการ 25,000 10,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ - 15,000

• กรรมการตรวจสอบ - 10,000

เน่ืองจากปี	2562	บริษัทปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการของ

บริษัทใหม่	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการ 

ซึ่งเป็นตัวแทนที่บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	แต่งตั้ง

ไปด�ารงต�าแหน่งท้ังสิ้น	ดังนั้น	บริษัทจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทน

กรรมการใน	ปี	2562

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

กรรมการทีม่ตี�าแหน่งในคณะผูบ้รหิาร	จะไม่มผีลตอบแทนทีเ่ป็น

ตัวเงินจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	นอกจากค่าตอบแทน

ในฐานะผู้บริหารของบริษัท	โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น	 

ส่วนค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิของผูบ้รหิารของบรษิัท	ในรปูของ

เงนิเดอืน	เงนิโบนัส	กองทนุส�ารองเลีย้งชพี	และค่าตอบแทนอืน่	ๆ 	 

ส�าหรับปี	2562	รวมทั้งสิ้น	20,678,883	บาท

 4.3  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ
  และผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

บรษิัท	สเตรกา	จ�ากดั	(มหาชน)	หรือบริษัท	ไทรทัน	เอน็จเีนยีริง่	 

แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(ชื่อใหม่)

5. บุคลากร
	 ส�าหรับในปี	2562	บริษัท	 ไทรทัน	 โฮลดิ้ง	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ได้จ่าย 

ค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรจ�านวนทั้งสิ้น	36.77	 ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้น	 

7.02	ล้านบาท	จากปี	2561	ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรจ�านวน 

ทั้งสิ้น	29.75	ล้านบาท	ซึ่งผลตอบแทน	ได้แก่	เงินเดือน	ค่าล่วงเวลา	

เงินโบนัส	และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้รับอนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	 ประกอบด้วย	 

ค่าตอบแทนรายเดอืน	ค่าเบีย้ประชมุ	ของคณะกรรมการบริษัท	

และคณะกรรมการตรวจสอบ	ประจ�าปี	2562	ตามมติที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562	 วันที่	29	 เมษายน	2562	 เป็น

จ�านวนเงินไม่เกิน	1,000,000	บาท	โดยมรีายละเอยีด	ดงัต่อไปน้ี

นอกจากนี	้ในรอบ	3	ปีทีผ่่านมา	มกีารปรบัโครงสร้างพนกังานให้เหมาะสม 

กับขนาดขององค์กร	และโครงสร้างของธุรกิจ	มีการลดพนักงานในกลุ่ม

บริษัท	และยกเลิกธุรกิจที่ไม่เกิดผลก�าไร	หรือโอนย้ายพนักงานในกลุ่ม	

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ	 รวมถึงการเข้าซื้อ

กิจการที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอนในระยะยาว

กลุ่มธุรกิจ
Triton Holding Plc.
ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น

Triton Engineering and 
Construction Plc.
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

รวม

ผู้บริหาร	(คน) 8 8 16

พนักงาน	(คน) 20 87 107

รวม	(คน) 28 95 123

ค่าตอบแทนพนักงาน	(ล้านบาท) 36.77 55.78 				92.55
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการประเมินความพร้อมว่าองค์กรมีก�าลังคน 

ที่มีคุณสมบัติ	(Qualifications)	และความสามารถ	(Competencies)	

มาก	น้อยเพียงใด	เพื่อสามารถวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ได้ล่วงหน้าในเชิงรุก	โดยวางแผนการสรรหาและพัฒนาจากบุคลากรจาก

ภายในองค์กรที่มีศักยภาพในต�าแหน่งงานระดับหัวหน้าขึ้นไป	หรือจาก

ภายนอก	โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

1.	 วางแผนทดแทนและสืบทอดต�าแหน่งงานที่จะมีผู้เกษียณอายุและ 

การบริหารพนักงานในต�าแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการของตลาด/คู่แข่ง

2.	 เพื่อลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู ้	 ความสามารถ	 และ

ประสบการณ์

3.	 เพื่อเป็นการจูงใจและธ�ารงรักษาพนักงานที่มีความสามารถ	และมี

ศักยภาพเพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดต�าแหน่งงาน	พร้อมได้รับ

โอกาสในการพัฒนา	และปรับเลื่อนต�าแหน่งงานที่สูงขึ้น

การวางแผนการสืบทอดต�าแหน่ง
บริษัทมีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามา 

รับผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมและโปร่งใส	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 ได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัต	ิ

ทักษะ	 ประสบการณ์	 และความสามารถเป็นมืออาชีพ	 ผ่านคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	 และ/หรือ	คณะกรรมการ 

ที่ได้รบัการแต่งตัง้ในการสรรหา/คดัเลอืก	และวางแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน	

โดยวิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 ในด้านกลยุทธ์

บริษัท	นโยบาย	แผนการลงทุน	แผนงานการขยายตัว

ประเมินความพร้อมของก�าลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท	 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 ก�าหนดแผนสร ้างความพร้อมของ 

ก�าลังคน	 โดยก�าหนดคุณสมบัติ	(Qualifications)	และความสามารถ	 

(Competencies)	ทัศนคติที่พึงปรารถนาของต�าแหน่งนั้น	ๆ	และจัดท�า

แผนพัฒนาเป็นรายบุคคล

การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง
พนักงานที่มีศักยภาพสูง	 หมายถึง	 พนักงานที่มีความสามารถพิเศษ	 

มีผลงาน	 ทักษะ/ความสามารถ	 และคุณสมบัติที่โดดเด่นซึ่งสามารถ 

สรรหาและพิจารณาคัดเลอืกได้จากพนกังานภายในองค์กร	โดยพิจารณา

บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูง	(High	Performance)	และศักยภาพ 

ในการปฏิบัติงานสูง	(High	Competency)	จากผลการประเมินย้อนหลัง 

3	 ปี	 ติดต ่อกัน	 โดยต้องมีเกรดประเมินอยู ่ ในเกณฑ์	 ดี-ดีมาก	 

ความสามารถหลัก	(Core	Competency)	และคุณสมบัติอื่น	ๆ 	ที่ต้องการ	

เช่น	 มีภาวะผู้น�า	 มีความรับผิดชอบ	มีความคิดสร้างสรรค์มีหลักการ	 

และบริหารงานอย่างโปร่งใส

นอกจากน้ี	บรษิัทจดัให้มกีารการฝึกอบรมและพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

พนักงานโดยใช้รูปแบบและหลักเกณฑ์	คือ

1.	 Training	Need	Survey	ก�าหนดจากความต้องการของหน่วยงาน	และ

ความต้องการรายบุคคลตามความเหมาะสมในแต่ละต�าแหน่งงาน

2.	 On	the	Job	Training	 ก�าหนดขีดความต้องการของบุคคลที่มา

ปฏิบัติในหน้าที่ของหน่วยงาน	และก�าหนดกระบวนการวัดผล	ไม่ว่า 

จะในรูปแบบข้อเขียน	หรือ	การปฏิบัติ

3.	 Off	the	Job	Training	หรือการอบรมนอกงาน	 ได้แก่	 การเข้ารับ 

การอบรมพิเศษ	(Special	Training)	หรือการใช้สถานการณ์จ�าลอง

และกรณีศึกษา
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษิัทเช่ือมัน่ว่า	การก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีซ่ึงประกอบไปด้วย

การมคีณะกรรมการบรษิัท	และผูบ้รหิารทีม่วีสิยัทศัน์	และมคีวามรบัผดิชอบ 

ต่อหน้าที	่ระบบการบรหิารจดัการทีด่	ีมกีลไกการควบคมุ	และการถ่วงดุล 

อ�านาจเพือ่ให้การบรหิารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส	ตรวจสอบได้	การเคารพ

ในสิทธิ	 และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	 และมีความรับผิดชอบต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสยีจะเป็นปัจจัยส�าคญัในการเพิม่มลูค่าและผลตอบแทนสงูสดุ

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืนคณะกรรมการบริษัท	 

จึงได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการและน�านโยบายการก�ากับดูแล

กิจการมาถือปฏิบัติเพื่อช่วยให้สามารถท�าตามหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม	

ซึ่งได้มีการปรับปรุงอยู่เสมอ	และได้สื่อสารให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และ

พนักงานได้รับทราบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บริษัทให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ในการด�าเนินกิจการ	 โดยยืดถือหลักปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2555	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ซึ่งแบ่งเป็น	5	หมวด	ได้แก่

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิและมีหน้าที่ ในการดูแลรักษา 

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั	ไม่ว่าผูถ้อืหุน้นัน้จะเป็น

รายย่อยหรือชาวต่างชาติ	นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้น

ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทยีมกนั	ดงันี	้สทิธใินการได้รบัใบหุน้	โอนหุน้	

และสิทธใินการรบัทราบข้อมลู	ผลการด�าเนนิงาน	นโยบายการบรหิารงาน	

อย่างสม�่าเสมอ	และทันเวลา	สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�าไรร่วมกันอย่าง 

เท่าเทียม	สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้	แสดงความเหน็	ให้ข้อเสนอแนะ 

และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญต่าง	 ๆ	 เช่น	 

การแก้ไขข้อบังคับบริษัท	การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท	การแต่งตั้ง 

ผูส้อบบญัช	ีการออกหุน้เพิม่ทนุ	สทิธใินการรบัทราบข้อมลูการท�ารายการ

ท่ีเกีย่วโยงกนั	สิทธิในการขายหุน้คนืให้กบับรษิัท	เฉพาะกรณทีี่ไม่เหน็ด้วย 

กับมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท	 เกี่ยวกับสิทธิ 

ในการออกเสยีงลงคะแนน	และสิทธิในการรับเงนิปันผล	ซ่ึงผูถื้อหุน้เหน็ว่า 

ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม	และสิทธิในการแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท

1.1. สิทธิในการลงคะแนนเสียง 
	 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียง	1	หุ้นต่อ	1	เสียง	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น 

รายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด	ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธ ิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

1.2. สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น
•		 การประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งของการสื่อสาร

กับผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นการประชุมสามัญประจ�าปี	1	ครั้ง	ภายใน	4	เดือน	นับแต่

วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	และอาจเรียกประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป	หากมีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระ

เป็นกรณพีเิศษซึง่เป็นเรือ่งทีก่ระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

หรือเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมาย

•	 ก่อนการประชุมบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบ

เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	14	 วัน	และ

เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท	 ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนการประชุมเพ่ือ 

ตอบค�าถามที่อาจมีจากผู้ถือหุ้น

•		 บริษัทส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้นทุกราย	 รวมทั้ง	 ผู้ถือหุ้นประเภท

สถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 การจัดประชุมทุกครั้งบริษัท

มีนโยบายให้มีการแต่งตั้ง	 กรรมการอิสระอย่างน้อย	1	คน	

เป็นผู้รับมอบฉันทะ	ออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วม

ประชุม	และแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม

•		 ในการประชมุ	ประธานคณะกรรมการบรษิัท	ประธานเจ้าหน้าที่ 

บริหาร	 คณะกรรมการชุดย่อย	 ผู ้บริหารและผู ้สอบบัญช	ี 

จะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล	ตอบข้อซักถามตามวาระต่าง	ๆ 	

โดยก่อนเริ่มการประประชุม	บริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลง

ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท	 วิธีการ 

ในการด�าเนินการประชุม	วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน	และสิทธิ

ในการแสดงความเห็นรวมทั้ง	การตั้งค�าถามใด	ๆ	ต่อที่ประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ	ทั้งนี้	 ประธาน 

ทีป่ระชุมได้จดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม	เพียงพอ	และส่งเสรมิ 

ให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและซักถาม	 ในท่ีประชุม

อย่างเท่าเทียมกัน

•		 ภายหลังการประชุมบริษัทก�าหนดให้จัดท�ารายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน	14	วันและมีรายละเอียดเพียงพอ	

รวมทัง้ค�าถามและค�าตอบทีเ่กิดขึน้ในทีป่ระชุม	ส�าหรับผู้ถอืหุน้ 

ที่มิได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้

จากเว็บไซต์ของบริษัท

1.3. การลงมติการประชุม
	 การลงมติหรือแต่งตั้งกรรมการในที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นจะต้องใช้ 

มติเสียงข้างมากของผู้มาร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง	

อย่างไรก็ตามในกรณีต่อไปนี	้ตามข้อบงัคบัของบรษิัทก�าหนดต้องใช้

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ 

ซึ่งมาประชุม	และมีสิทธิออกเสียง

•		 การขายหรอืโอนกิจการของบรษิัททัง้หมด	หรอืบางส่วนทีส่�าคญั

ให้แก่บุคคลอื่น

•		 การซื้อ	 หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น	 หรือบริษัทเอกชน 

มาเป็นของบริษัท

•		 การท�า	 แก้ไข	หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของ

บริษัททั้งหมด	หรือบางส่วนที่ส�าคัญ	การมอบหมายให้บุคคล

อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท	หรือการรวมกิจการกับบุคคล

อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

•		 การเพิ่ม	หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท	ตลอดจนการออก

หุ้นกู้

•		 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	หรือ	ข้อบังคับบริษัท

•		 การควบหรือเลิกบริษัท
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รายงานประจำาปี 2562

1.4. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
	 ในปี	2562	 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ�าปี	2562	 

ณ	ห้องประชุมศรีวรา	บี	(ชั้น	2)	ของโรงแรม	ทาวน์	 อิน	ทาวน์	 

เลขที่	300/1	ซอยลาดพร้าว	94	ถนนศรีวรา	แขวงพลับพลา	เขต

วงัทองหลาง	กรงุเทพมหานคร	เมือ่วนัที	่30	เมษายน	2562	มผีูถ้อืหุน้ 

ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 และผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมโดย

การรับมอบฉันทะ	 รวมทั้งสิ้น	 จ�านวน	76	 ราย	นับจ�านวนหุ้นได	้

3,946,536,816	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	49.1255	จากจ�านวนหุ้น 

ท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท	ในการประชุมดงักล่าวกรรมการ

ของบริษัททั้งคณะ	และผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ มีมติดังต่อไปนี้:

	 1.	รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2561	เมื่อวันที่	

6	พฤศจิกายน	2561

	 2.	พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา	

และรายงานประจ�าปี	2561	โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

	 3.	อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจ�าปี	2561	

และรายงานผู้สอบบัญชี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

	 4.	อนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย	 และจ่ายเงิน 

ปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2561

	 5.	อนุมัติแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเข้ารับต�าแหน่งใหม	่

จ�านวน	3	ราย	ได้แก่	(1)	นายณัฐดนัย	อินทรสุขศรี	(2)	นายอดิพงษ์ 

ภัทรวิกรม	และ	(3)	นายเชิดศักดิ์	กู้เกียรตินันท์

	 6.	อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2562	เป็นวงเงนิไม่เกนิ	จ�านวน	

7,000,000	บาท

	 7.	อนุมัติแต่งตั้งให้	 นายวัลลภ	 วิไลวรวิทย์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขที่	6797	และ/หรือ	นายชวาลา	เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชี 

รบัอนญุาตเลขที	่4301	และ/หรอื	ดร.เกยีรตนิยิม	คณุตสิขุ	ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตเลขที	่4800	และ/หรอืนางสาวกรทอง	เหลอืงวิไล	ผูส้อบบญัชี 

รับอนุญาตเลขที่	7210	แห่งบริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	 โธมัทสุ	 ไชยยศ	 

จ�ากดั	 เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2562	ของบริษัท	และบริษัทย่อย	

และอนุมัติให้ก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี	ประจ�าปี	2562	

ส�าหรับบริษัทเป็นเงิน	2,260,000	บาท	และค่าตอบแทนของบริษัท

ย่อยจ�านวน	3,003,000	บาท	รวมเป็นจ�านวนเงิน	5,263,000	บาท

	 8.	อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท	 จ�านวน	192,000,000	บาท	

จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน	1,161,029,408.80	บาท	 เป็นทุน 

จดทะเบียนใหม่	 จ�านวน	969,029,408.80	บาท	 โดยตัดหุ้นสามัญ 

ทียั่งไม่ได้จ�าหน่ายออก	จ�านวน	1,920,000,000	หุน้	มลูค่าหุน้ท่ีตราไว้ 

หุ้นละ	0.10	บาท

	 9.	อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท	ข้อ	4	 เรื่อง

ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

	10.	อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง

ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	(Private	Placement)	 จ�านวนไม่เกิน	

1,600,000,000	 หุ้น	 มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท	 โดยมี

ราคาเสนอขายหุ้นละ	0.35	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จ�านวนไม่เกิน	

560,000,000	บาท

	11.	อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัท	 รุ่นท่ี	4	(TRITN-W4)	 แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคล 

ในวงจ�ากัด	(Warrant-PP)	 จ�านวนไม่เกิน	320,000,000	หน่วย	 

แบบไม่คดิมูลค่า	โดยมอีตัราการใช้สทิธเิท่ากับ	1	ใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ

ต่อ	1	หุน้	และมรีาคาการใช้สทิธแิปลงสภาพเท่ากบั	0.40	บาทต่อหุน้

	12.	อนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก	 จ�านวน	192,000,000	 บาท	 

จากทุนจดทะเบียนเดิม	 จ�านวน	969,029,408.80	 บาท	 เป็นทุน 

จดทะเบียนใหม่	 จ�านวน	1,161,029,408.80	บาท	 โดยการออก 

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่อีก	 จ�านวน	1,920,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้น 

ทีต่ราไว้หุน้ละ	0.10	บาท

	13.	อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ	4.	 เรื่องทุน 

จดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

	14.	อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	ดังต่อไปนี้	(ก)	จัดสรร

ไว้ส�าหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัแบบเฉพาะเจาะจง

แก่บุคคลในวงจ�ากัด	(Private	Placement:	PP)	 ให้กับนักลงทุน	

จ�านวน	2	ราย	รวมจ�านวนไม่เกิน	1,600,000,000	หุ้น	และ	(ข)	

จัดสรรไว้ส�าหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส�าคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	ครั้งที่	4	(TRITN-W4)	ที่ออกและ

เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ�ากัด	(Warrant-PP)	 

ให้กับนักลงทุน	จ�านวน	2	ราย	รวมจ�านวนไม่เกิน	320,000,000	หุ้น

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
•		 ก่อนการประชุมบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบ

เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	14	วัน	และเปิดเผย

ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท	ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถาม 

ล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนการประชุมเพ่ือตอบค�าถามที่อาจมีจาก 

ผู้ถือหุ้น

•		 บริษัทประกาศนโยบายเร่ือง	 การเก็บรักษาความลับของบริษัทและ

ลูกค้า	 โดยมีแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลภายใน	 ดังนี้คือ	

กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานผู้ปฏิบัติงาน	และบุคลากรผู้เก่ียวข้อง

ของบริษัทและบริษัทย่อย	 ซ่ึงในบางครั้งจะต้องท�างานกับข้อมูลและ

เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้	หรือเป็นข้อมูลความลับ 

ทางการค ้า	 เช ่น	 ข ้อมูลภายในที่ ยั งมิ ได ้มีการเป ิดเผยใน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ข้อมูลเก่ียวกับการประมูล	 แผนงาน	 ตัวเลข	 

การประดิษฐ์คิดค้นต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทและ

บริษัทย่อย	การปกป้องข้อมูลจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	 

รวมทั้งความมั่นคงในการงานของบุคลากรทุกคน	 โดยบุคลากร

ทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย	 มีหน้าที่รักษาความลับและ 

ความปลอดภัยของข้อมูลอันเป็นความลับ	 และเพื่อไม่ให้ข้อมูล 

อันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

	 อกีทัง้	บรษิัทยงัมแีนวทางปฏิบตัใินการใช้ข้อมลูภายใน	เนือ่งจากบรษิัท

มีผู้เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลาย	 จึงต้องด�าเนินการ 

ให้มีความเสมอภาค	และยุติธรรมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	และเพื่อ

เป็นการป้องกันการกระท�าผิดกฎหมายบุคลากรทุกระดับของบริษัท 
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

ตลอดจนถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้รับทราบหรืออาจได้รับทราบข้อมูล

ภายในท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน	 ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขาย 

หลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการหรือผู ้บริหาร	 แต่หาก 

จะท�าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท	กค็วรกระท�าด้วยความระมดัระวงั	

โดยไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยในตลาดหลักทรัพย ์

ในการซ้ือขาย	 เม่ือท�าการซ้ือขายแล้วก็ควรรายงานการซ้ือขาย 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น	 โดยถือปฏิบัติตามกฏระเบียบ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และคณะกรรมการก�ากับ 

หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์

	 ทั้งนี้	 บริษัทได้ออกมาตรการการป้องกันเพื่อให้การปฏิบัติตาม

นโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	บริษัทได้ก�าหนดมาตรการป้องกัน 

ดังต่อไปนี้

	 1.	จ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	 โดยให้รับรู้ได้

เฉพาะผู้บริหารระดับสูง	 และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทตาม

ความจ�าเป็นเท่าทีต้่องการทราบเท่านัน้	และแจ้งให้พนกังานทราบว่า 

เป็นสารสนเทศที่เป็นความลับ	และมีข้อก�าหนดในการน�าไปใช้

	 2.	บริษัทจัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ท�างานเพื่อป้องกันแฟ้ม

ข้อมูลและเอกสารลับ

	 3.	เจ้าของข้อมลูทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน	จะต้องก�าชบัผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ให้ปฏิบตัติามขัน้ตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

	 4.	บรษัิทได้ออกมาตรการลงโทษส�าหรบัการใช้ข้อมลูภายในไปในทาง

มิชอบ	ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ	โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ	 

ตัดเบี้ยเล้ียง	ตัดค่าจ้าง	พักงานช่ัวคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	หรือ

อาจให้ออกจากงาน	 รวมทั้งชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทกรณี 

เกิดความเสียหายเป็นตัวเงิน	 ทั้งนี้	 ขึ้นอยู ่กับความร้ายแรง 

ของความผิดนั้น	หรือถูกลงโทษตามกฎหมายตามแต่กรณี

•		 บรษิัทจดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ	ก.	และ	แบบ	ข.	ไปพร้อมกับ 

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับ 

ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการออกเสียง

•		 บริษัทได้แจ้งถึงเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือใช้ในการแสดง 

ความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิข้าร่วมประชมุ

ในเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง	ๆ 	และได้ก�าหนดเป็น	แนวปฏิบัติ

ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ	นโยบายการบริหารบุคคลตลอดจนนโยบาย 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตาม

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องใด	ๆ 	ของผูม้ส่ีวนได้เสีย	ท้ังผูถื้อหุ้น	พนกังาน	ผูบ้ริหาร	

ลูกค้า	คูค้่า	เจ้าหน้ีตลอดจนสาธารณชน	และสงัคมจะได้รบัการดแูล	และ

ได้เสรมิสร้างความร่วมมอืระหว่างผูม้ส่ีวนได้เสยีในกลุม่ต่าง	ๆ 	ตามบทบาท

และหน้าที	่ทัง้นี	้เพ่ือให้กจิการของบรษิัทด�าเนินไปด้วยด	ีมคีวามมัน่คงและ

ตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

1. ผู้ถือหุ้น
บรษิัทมุ่งมัน่เป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในการด�าเนนิธรุกจิเพือ่สร้างความ

พงึพอใจสูงสุดให้กบัผูถ้อืหุน้	โดยค�านงึถงึการเจรญิเตบิโตของมลูค่าบรษิัท

ในระยะยาว	ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง	 การด�าเนินการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

2. พนักงาน
พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด	และเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จ 

ของบริษัท	 จึงได้มุ ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม	 และบรรยากาศ 

การท�างานที่ดี	 รวมทั้ง	 ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม	ปฏิบัติต่อพนักงาน 

ด้วยความสุภาพ	และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน	การว่าจ้าง	

แต่งตั้ง	 และโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม	และ

การใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท	บริษัทมีความ 

รบัผดิชอบในการดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มคีวามปลอดภยั

ต่อชีวิต	 และทรัพย์สินของพนักงานอยู ่เสมอ	 และยึดมั่นปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

3. ลูกค้า
บรษิัทมคีวามมุง่มัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กับลกูค้า

ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์	และบริการที่ดีมีคุณภาพ	ในระดับราคาที่เหมาะสม	

รวมทั้ง	รักษาสัมพันธภาพที่ดี	จึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

•		 สินค้าและบริการ:	 ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	 โดยมุ่งมั่น 

ที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	และจริงจัง	 เปิดเผย

ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	และ

ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

•		 การรกัษาข้อมลูของลกูค้า:	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุระดบั

จะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า	 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า	หรือ

จากผู้มีอ�านาจของกลุ่มบริษัทกอ่น	เว้นแตเ่ปน็ขอ้มลูที่ต้องเปิดเผยต่อ

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

4. คู่แข่ง
บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี 

และเป็นธรรม	ไม่ผกูขาด	หรอืก�าหนดให้คูค้่าต้องขายสนิค้า	หรอืบรกิาร	 

ของบรษิัทเท่านัน้	และไม่มนีโยบายในการแข่งขนัทางการค้าโดยใช้วธิกีาร

ใด	ๆ 	ให้ได้มาซึง่ข้อมลูของคูแ่ข่งขนัอย่างผดิกฎหมายและขดัต่อจรยิธรรม

5. สังคม และชุมชน
บรษิัทในฐานะเป็นบรษิัทไทย	มกีารประกอบการในประเทศไทย	ตระหนกั

และมีจิตส�านึกในบุญคุณของประเทศ	 และเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม	สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัท

มีการด�าเนินธุรกิจ

6. สิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายไม่ลงทุนในธุรกิจที่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	นอกจากนี้	 ยังได้ 

ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มผลิตสินค้าและให้บริการใด	 ๆ	ที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมโดยค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	ตลอดจน

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการดูแล

รักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน

7. คู่ค้า
การด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด	ๆ	ต้องไม่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง

ของบริษัท	 หรือขัดต่อกฎหมายใด	 ๆ	มีการค�านึงถึงความเสมอภาค 

ในการด�าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า	การคัดเลือกคู่ค้า 

ต้องท�าอย่างยุติธรรม	 ทั้งนี้บริษัทถือว่าคู ่ค้าเป็นปัจจัยส�าคัญในการ 

ร่วมสร้าง	Value	Chain	ให้กับลูกค้า
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8. เจ้าหนี้
บริษัทยึดมั่นในสัญญา	 และถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต ่อเจ ้าหนี ้

เป็นส�าคญั	ในการช�าระคนื	เงนิต้น	ดอกเบีย้	และการดแูลหลกัประกันต่าง	ๆ 	 

เพื่อเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบริษัท 

จึงจัดให้ผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อร้องเรียน	 หรือแสดง 

ความคิดเห็นมายังบริษัทได้โดยผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ดังนี้

1.	 เบอร์โทรศัพท์ของบริษัท	(02-553-5000)

2.		อีเมล์ของบริษัท	(info@triton.co.th)

3.		ติดต่อบริษัทโดยตรงผ่านเว็บไซต์บริษัท	(www.triton.co.th)

4.		อีเมล์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบส�าหรับข้อเสนอแนะหรือ 

ข้อร้องเรียน	(whistleblowing@triton.co.th)

5.		ยืน่เรือ่งโดยตรง	หรอืผ่านทางไปรษณย์ี	ตามทีอ่ยูด่งันี	้บรษิัท	ไทรทนั 

โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	 เลขที่	60	ซอยประดิษฐ์มนูธรรม	19	ถนน

ประดิษฐ์มนูธรรม	แขวงลาดพร้าว	 เขตลาดพร้าว	 กรุงเทพหานคร	

10230

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
•		 การเปิดเผยข้อมูล	 บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท 

แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน	อย่างถูกต้อง	 เพียงพอ	ทันเวลา	 เท่าเทียม	 

เป็นไปตามกฎหมาย	 และกฎระเบียบต่าง	 ๆ	ทั้งนี้	 เพ่ือส่งเสริมให ้

ผู้ถือหุ้น	และนักลงทุน	มีความเชื่อมั่นในความเชื่อถือได้	และซื่อตรง

ของบริษัท

•		 ความสัมพันธ์กับผู ้ลงทุน	 บริษัทจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู ้ถือหุ้น	

และนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง	 และก�าลังพัฒนาเพิ่มเติมช่องทาง 

ในการติดต่อพบปะกับผู้ลงทุน	 เช่น	 การจัด	Roadshow	 จัดงาน 

พบปะกบันกัวเิคราะห์	รวมทัง้มกีารจัดท�าสารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นภาษาไทย	

และภาษาอังกฤษเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

•		 เว็บไซต์บริษัท	 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลท่ัวไปและลักษณะธุรกิจ

ของบริษัท	 ภาพรวมของบริษัทและธุรกิจทั้งภาษาไทยและอังกฤษ	 

ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	 ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่าง

ต่อเนื่องส�าหรับสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	ผู้สนใจ

สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดเอกสารเช่น	งบการเงนิ	รายงานประจ�าปี 

รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้	และหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้	ผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทได้ที่	www.triton.co.th

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
•		 ก�าหนดให้มีจ�านวนกรรมการไม่น้อยกว่า	5	 คน	ทั้งนี้	 มีกรรมการ 

ที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	 และกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	

1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	นอกจากนี้

•		 เพื่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 คณะกรรมการได้ก�าหนดให้บุคคล 

ผู้ด�ารงด�าแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

•		 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	 ทุกคร้ัง	ก�าหนดให้กรรมการ 

ที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุด	 ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 

1	 ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	หากจ�านวนกรรมการไม่เป็น

สัดส่วนที่หารด้วยสามลงตัว	 จ�านวนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่ง 

ต้องใกล้เคียงกับจ�านวน	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

•		 จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	ทั้งหมด	6	ชุด	 ได้แก่	 คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	คณะกรรมการลงทนุ	

และคณะกรรมการบรหิาร	และก�าหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการชุดย่อย

•		 กรรมการต้องปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 

ข้อบังคับของบริษัท



51

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง สถานะ จำานวนครั้งที่เข้าประชุม วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1.	นายณัฐดนัย		อินทรสุขศรี ประธาน กรรมการอิสระ 4/4 18	มกราคม	2562

2.	นายอดิพงษ์		ภัทรวิกรม กรรมการ กรรมการอิสระ 3/4 18	มกราคม	2562

3.	พ.ต.อ.หญิง		กิดานันท์	คมข�า กรรมการ กรรมการอิสระ 4/4 18	มกราคม	2562

4.	นายชนะชัย		จุลจิราภรณ์1 กรรมการ กรรมการอิสระ 0/0 11	เมษายน	2561

หมายเหตุ:		1นายชนะชัย	จุลจิราภรณ์	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	ณ	วันที่	15	มกราคม	2562

 2กรรมการล�าดับที่	1-3	ได้รับการต่อวาระตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2562	วันที่	18	มกราคม	2562

คณะกรรมการชุดย่อย

ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2562	บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย	 ซึ่งได้รับ 

การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	 จ�านวน	6	ชุดย่อย	 เพ่ือท�าหน้าที่ 

แบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ 

ชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบซ่ึงก�าหนดหน้าที่และความ

รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน	 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน	และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนด	โดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

กรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
•	 สอบทานให้บรษิัทมีรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องและเปิดเผยอย่าง

เพียงพอ	 โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหาร

ที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส	และประจ�าป	ี

คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือ

ตรวจสอบรายการใด	ๆ 	ทีเ่หน็ว่าจ�าเป็น	และเป็นเร่ืองส�าคัญในระหว่าง

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

•	 สอบทานให้บรษัิทมรีะบบการควบคุมภายใน	และระบบการตรวจสอบ 

ภายในทีม่คีวามเหมาะสม	และมปีระสทิธผิล	และพจิารณาความเป็นอสิระ 

ของหน ่วยงานตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให ้ความเห็นชอบ 

ในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน	หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

•	 สอบทานการปฏบิตัขิองบรษิัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์	

และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

•	 พิจารณา	คัดเลือก	และให้ข้อเสนอในการแต่งตั้ง	 เลือกกลับมาใหม่	

เลิกจ้าง	และก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท

•	 เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

•	 สอบทานความเป็นอิสระของผู ้สอบบัญชี	 และก�าหนดนโยบาย 

การรบับรกิารอ่ืนทีม่ใิช่การสอบบญัชจีากส�านกังานสอบบญัชเีดยีวกนั

•	 พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	และเสนอขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงใด	ๆ	ต่อคณะกรรมการบริษัท

•	 พิจารณาสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจม ี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฏหมาย	และข้อก�าหนด

ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 ทั้งน้ี	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ 

ดังกล่าว	สมเหตุสมผล	และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

•	 สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการบรหิารความเสีย่ง	(Risk	Management)	

ที่เหมาะสม	และมีประสิทธิผล

•	 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจน 

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลิกจ้าง	 และ

พิจารณาผลการปฏิบัติงาน	ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจ

สอบภายใน

•	 สอบทาน	และให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติงาน

ของส�านักงานตรวจสอบภายใน	และประสานงานกับผู้สอบบัญชี

•	 จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจ�าปีของบริษัท	 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะช่วยให้ค�าแนะน�า	 และข้อเสนอ

แนะในด้านต่าง	 ๆ	ที่มีความเชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการบริษัทตลอดจน 

พิจารณาตัดสินใจในบางเร่ืองท่ีส�าคัญตามท่ีได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท	 โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 

มีหน ้ าที่ รายงานผลการปฏิบัติหน ้ าที่ ต ่ อคณะกรรมการบริษั ท	 

คณะกรรมการชุดย่อย	6	คณะ	มีดังนี้
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รายงานประจำาปี 2562

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลงานตนเองทั้งแบบคณะ 

และรายบุคคล	แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยนี้บริษัท 

จัดท�าข้ึนภายใต้แนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนของ

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วย

การพิจารณาหัวข้อหลัก	ดังต่อไปนี้

ก) การประเมินตนเองแบบรายคณะ

	 1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

	 2.	การประชุมคณะกรรมการ

	 3.	หน้าที่และความรับผิดชอบ

ข) หัวข้อในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล 

ได้แก่

	 1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

	 2.	การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

	 3.	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบ

	 จากผลการประเมินพบว่า	 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ 

ได้เป็นอย่างดีและครบถ้วนตลอดปี	2562

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง สถานะ จำานวนครั้งที่เข้าประชุม วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1.	พล.อ.	เลิศรัตน์		รัตนวานิช ประธาน กรรมการอิสระ 4/4 18	มกราคม	2562

2.	นายณัฐดนัย		อินทรสุขศรี กรรมการ กรรมการอิสระ 4/4 18	มกราคม	2562

3.	นางสาวหลุยส์		เตชะอุบล กรรมการ กรรมการบริหาร 4/4 18	มกราคม	2562

หมายเหตุ:		 1กรรมการล�าดับที่	1-3	ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2562	วันที่	18	มกราคม	2562

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
•	 พิจารณาทบทวนโครงสร้าง	 และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริษัท	ติดตามระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

•	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 และนโยบายในการสรรหากรรมการ	กรรมการ 

ชดุย่อย	เพือ่ทดแทนกรรมการทีค่รบวาระหรอืทดแทนต�าแหน่งทีว่่างลง 

ด้วยเหตอุืน่	เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท	และ/หรอื	ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

เพื่อลงมติแต่งตั้ง

•	 สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

•	 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการท�างานของกรรมการบริษัทต่อ 

คณะกรรมการบริษัท	พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผล	และติดตาม 

ผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน

•	 ด�าเนินงานอื่น	 ๆ	ที่เก่ียวข้องกับการสรรหาเฉพาะกรณีตามที่คณะ

กรรมการบริษัทมอบหมาย

•	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทน	ทั้งที่เป็น

ตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการ

ชุดย่อย	โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่	ความรับผิดชอบ	

ผลงาน	และเปรยีบเทยีบกบับรษิัทในธรุกจิทีค่ล้ายคลงึกนั	เพือ่เสนอให้ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ	 และน�าเสนอต่อที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

•	 มีหน้าที่ให้ค�าชี้แจง	ตอบค�าถามเก่ียวกับการก�าหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

•	 ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการก�าหนดอัตราเงินเดือน	ค่าตอบแทนอื่น	 

รวมทัง้สวัสดกิารทีเ่ก่ียวข้องและผลประโยชน์อืน่	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน 

ทกุระดบัให้เป็นกรอบอ้างองิมาตรฐานเดยีวกนัทัง้หมด	โดยการเปรยีบเทยีบ 

กับธุรกิจประเภทเดียวกัน	และตามความเหมาะสมกับค่าครองชีพ

•	 พิจารณาก�าหนดเง่ือนไขการขึ้นเงินเดือนประจ�าปีให้สอดคล้องกับ 

การประเมินผล	และผลประกอบการของบริษัท

•	 มอี�านาจในการเรียกเอกสาร	บคุคลต่าง	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง	น�ามาเป็นข้อมลู

ประกอบการพิจารณา

•	 ด�าเนินงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดค่าตอบแทนเฉพาะกรณี

ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจ�านวน	3	คน	ทั้งนี้	 จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง	 

โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	 โดยกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งแล้ว	 อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งได้	 และประธานต้องเป็น

กรรมการอสิระ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	จ�านวน	3	ท่านดงันี้
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง สถานะ จำานวนครั้งที่เข้าประชุม วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1.	พล.ต.อ.	วีรพงษ์		ชื่นภักดี ประธาน กรรมการ 3/3 23	เมษายน	2562

2.	นายอดิพงษ์		ภัทรวิกรม กรรมการ กรรมการอิสระ 3/4 18	มกราคม	2562

3.	พ.ต.อ.หญิงกิดานันท์		คมข�า กรรมการ กรรมการอิสระ 4/4 18	มกราคม	2562

4.	นางนฤมล		ฉัตรตะวัน กรรมการ กรรมการบริหาร 4/4 18	มกราคม	2562

5.	นายเชิดศักดิ์		กู้เกียรตินันท์ กรรมการ กรรมการบริหาร 3/3 18	มกราคม	2562

6.	นายโชคชัย		พิชชกุลมงคล กรรมการ
รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร
3/3 18	มกราคม	2562

ดร.บุญลือ		ประเสริฐโสภา1 กรรมการ กรรมการอิสระ 1/1 11	พฤษภาคม	2561

นายพิพัฒน์		สุวรรณะชฎ2 กรรมการ กรรมการบริหาร 0/0 11	พฤษภาคม	2561

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	3	คน	จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	คน	 โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

คราวละ	3	ปี	 โดยกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งแล้ว	อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งได้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง	ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง	จ�านวน	5	ท่าน	ดังนี้

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
•	 ก�าหนดกรอบนโยบาย	กลยุทธ์	และแนวทางการท�าแผนบริหารความเสีย่ง 

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท	 เพื่อเสนอคณะกรรมการ

บรษิัทพจิารณาการบรหิารความเสีย่งโดยรวม	ซึง่ครอบคลมุความเสีย่ง 

ในด้านต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญ

•	 กลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยง	ให้สามารถระบุที่มาของความเสี่ยง	

เครือ่งมือวดั	หลักเกณฑ์การชีว้ดัผลการด�าเนนิงาน	กลไกการติดตาม	

ประเมินผล	การรายงาน	และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 

ที่เหมาะสม	และยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม

•	 ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย	แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	และ

ระบบการบรหิารความเสีย่งรวมทัง้หมดประสทิธผิลและประสทิธภิาพ

ของระบบการปฏิบัติงาน	และการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้

•	 จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรอย่างสอดคล้องกับ

กระบวนการท�างาน	และโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม

•	 ก�ากับ	ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง	นโยบาย	 

แผนกลยุทธ์	และแผนปฏิบัติการตลอดจนพิจารณาผลการด�าเนินงาน

จรงิเทยีบกบัแผนงานหรือเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	อย่างน้อยทกุไตรมาส

•	 น�าเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในส่ิงที่จ�าต้อง

ด�าเนนิการปรบัปรงุ	แก้ไข	เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการบรหิารความเสีย่ง

โดยรวมทัว่ทัง้องค์กรในลกัษณะบรูณาการทีด่ยีิง่ขึน้	และได้มาตรฐาน

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ตลอดจน 

มาตรฐานสากล

•	 ปฏิบัติการอื่นใด	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หมายเหตุ:		1ดร.บุญลือ	ประเสริฐโสภา	ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	วันที่	1	เมษายน	2562

 2นายพิพัฒน์	สุวรรณะชฎ	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง	วันที่	15	มกราคม	2562

 3กรรมการล�าดับที่	2-6	ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2562	วันที่	18	มกราคม	2562

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	 ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจ�านวน	3	 คน	 ทั้งนี้	 จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยก่ึงหนึ่ง	 โดยมีวาระ 

การด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	โดยกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งแล้ว	อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งได้	และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ	 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาล	จ�านวน	5	ท่าน	ดังนี้
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ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง สถานะ จำานวนครั้งที่เข้าประชุม วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1.	พล.อ.เลิศรัตน์		รัตนวานิช ประธาน กรรมการอิสระ 1/1 18	มกราคม	2562

2.	พล.ต.อ.	วีรพงษ์		ชื่นภักดี กรรมการ กรรมการ 1/1 18	มกราคม	2562

3.	นายณัฐดนัย		อินทรสุขศรี กรรมการ กรรมการอิสระ 1/1 18	มกราคม	2562

4.	นายเชิดศักดิ์		กู้เกียรตินันท์ กรรมการ กรรมการบริหาร 1/1 18	มกราคม	2562

นายสุรพล		ขวัญใจธัญญา1 กรรมการ กรรมการ 0/0 12	มกราคม	2560

นายพิพัฒน์		สุวรรณะชฎ2 กรรมการ กรรมการบริหาร 0/0 11	พฤษภาคม	2561

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง สถานะ จำานวนครั้งที่เข้าประชุม วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1.	นางสาวหลุยส์		เตชะอุบล ประธาน กรรมการบริหาร 12/12 18	มกราคม	2562

2.	นายเชิดศักดิ์		กู้เกียรตินันท์ กรรมการ กรรมการบริหาร 11/12 18	มกราคม	2562

3.	นางนฤมล		ฉัตรตะวัน กรรมการ กรรมการบริหาร 12/12 18	มกราคม	2562

นายพิพัฒน์		สุวรรณะชฎ กรรมการ กรรมการบริหาร 0/0 24	เมษายน	2561

หมายเหตุ:		1นายสุรพล	ขวัญใจธัญญา	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	ณ	วันที่	15	มกราคม	2562

 2นายพิพัฒน์	สุวรรณะชฏ	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	ณ	วันที่	15	มกราคม	2562

 3กรรมการล�าดับที่	1-4	ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2562	วันที่	18	มกราคม	2562

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
•	 ก�าหนดนโยบาย	 และเสนอแนวปฏิบัติด ้านบรรษัทภิบาลต ่อ 

คณะกรรมการ

•	 ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับการบรรษัทภิบาล

•	 ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ	และฝ่ายจัดการ	 เพื่อให้เป็นไป 

ตามหลักการบรรษัทภิบาล

•	 ทบทวนแนวทางหลกัการบรรษัทภบิาล	โดยเปรยีบเทยีบกบัแนวปฏบิตัิ

ของสากล	และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

•	 มอบนโยบายบรรษัทภิบาลให้คณะท�างานด้านบรรษัทภิบาล

•	 มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการ

ความยั่งยืน	(Sustainability	Management	:	SM)	 ซึ่งรวมถึง 

การด�าเนินงานด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม	(Corporate	Social	

Responsibility	:	CSR)

•	 ติดตามการด�าเนินงานด้าน	SM	และรายงานต่อคณะกรรมการ

•	 วางกรอบแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การต่อต้านการทุจริตของบริษัท

5. คณะกรรมการบริหาร
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาล	จ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้

หมายเหตุ:		1นายพิพัฒน์	สุวรรณะชฎ	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหารวันที่	15	มกราคม	2562

 2กรรมการล�าดับที่	1-4	ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2562	วันที่	18	มกราคม	2562

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
•	 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์	 โครงสร้างการบริหารงาน	 

แผนธุรกิจและงบประมาณประจ�าปีของบริษัทต่อ	 คณะกรรมการ

ทบทวนกลยุทธ์	และโครงสร้างองค์กรเพื่อพิจารณา

•	 บริหารธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที่ได้วางไว้

•	 ก�ากับและติดตามผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 

และบริษัทในกลุ่ม	และรายงานผลการด�าเนินงาน	และฐานะการเงิน

ให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกเดือน

•	 แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่

•	 พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท

•	 พิจารณาสอบทานและอนมุติัรายการ	เก่ียวกบัการลงทนุและจ�าหน่าย

ทรัพย์สิน	การบริหารทรัพยากรบุคคล	การเงิน	และการบริหารเงิน	

การบริหารงานทั่วไป	และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	

ภายในขอบเขตอ�านาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

•	 ก�ากับดแูลและบรหิารเงนิลงทนุของบรษิัท	รวมถึงพิจารณาให้แนวทาง

ในเร่ืองทีส่�าคญัของบริษัทในกลุม่ก่อนทีจ่ะมกีารพิจารณาเร่ืองดงักล่าว

ในคณะกรรมการบริษัทของแต่ละธุรกิจ
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•	 พิจารณาและให ้ความเห็นต ่อเรื่องที่ต ้องผ ่านการอนุมั ติจาก 

คณะกรรมการบริษัท	ยกเว้นในกจิกรรมใด	ๆ 	ซึง่คณะกรรมการบริษัท

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ด�าเนินการไว้แล้ว

•	 พิจารณา	และสอบทานการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท

•	 คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้ผู ้บริหารหรือบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งมีอ�านาจในการด�าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือ 

หลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้	 

การอนุมัตริายการของคณะกรรมการบริหารและหรือการมอบอ�านาจ

ช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือรายการที่คณะกรรมการบริหาร

มีส่วนได้เสียตามที่ก�าหนดในข้อบังคับของบริษัท	 และประกาศของ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	การอนุมัติรายการใด	ๆ	ต้องเป็นไป

ตามนโยบาย	และขั้นตอนตามที่ก�าหนดโดย	คณะกรรมการบริษัท	

และหน่วยงานก�ากับดูแล

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ
และรายบุคคล
คณะกรรมการบริหารได้มีการประเมินผลงานตนเองทั้งแบบคณะ 

และรายบุคคล	แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยนี้บริษัท 

จดัท�าขึน้ภายใต้แนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในส่วนของ 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วย

การพิจารณาหัวข้อหลัก	ดังต่อไปนี้

ก) การประเมินตนเองแบบรายคณะ

	 1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

	 2.	การประชุมคณะกรรมการ

	 3.	หน้าที่และความรับผิดชอบ

ข) การประเมินตนเองแบบรายบุคคล

	 1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

	 2.	การประชุมคณะกรรมการ

	 3.	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบ

จากผลการประเมนิพบว่า	คณะกรรมการบริหารปฏิบติัหน้าที่ได้เป็นอย่างด ี

และครบถ้วนตลอดปี	2562

6. คณะกรรมการลงทุน
ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2562	คณะกรรมการการลงทุน	ประกอบด้วย

กรรมการ	จ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง สถานะ จำานวนครั้งที่เข้าประชุม วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1.	นางสาวหลุยส์		เตชะอุบล ประธาน กรรมการบริหาร 2/2 18	มกราคม	2562

2.	นายเชิดศักดิ์		กู้เกียรตินันท์ กรรมการ กรรมการบริหาร 2/2 18	มกราคม	2562

3.	นายภัทรพล		ปานรักษา กรรมการ ผู้จัดการการลงทุน 2/2 18	มกราคม	2562

นายพิพัฒน์		สุวรรณะชฎ1 กรรมการ กรรมการบริหาร 0/0 11	พฤษภาคม	2561

นายสุรพล		ขวัญใจธัญญา2 กรรมการ กรรมการ 0/0 12	มกราคม	2560

นางนฤมล		ฉัตรตะวัน3 กรรมการ กรรมการบริหาร 0/0 11	พฤษภาคม	2561

หมายเหตุ:		1.	นายพิพัฒน์	สุวรรณะชฎ	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหารวันที่	15	มกราคม	2562

	 2.	นายสุรพล	ขวัญใจธัญญา	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหารวันที่	15	มกราคม	2562

	 3.	นางนฤมล	ฉัตรตะวัน	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหารวันที่	15	มกราคม	2562

	 4.	กรรมการล�าดับที่	1-3	ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2562	วันที่	18	มกราคม	2562

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
•	 พิจารณา	ก�าหนด	นโยบาย	หลักเกณฑ์	และแผนการลงทุนของบริษัท	

โดยมคีวามสอดคล้องตาม	นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท	ก�าหนดไว้	

ซึ่งพิจารณาจากธุรกิจ	หรือกิจการที่เห็นควรเข้าร่วมลงทุนตามกรอบ

นโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท

•	 ก�าหนด	และทบทวน	นโยบายการลงทนุของบริษัท	ให้มคีวามสอดคล้อง

ต่อสภาวการณ์การลงทนุเพือ่ให้ก่อประโยชน์สงูสดุต่อการด�าเนนิธรุกจิ

ของบรษัิท	เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท

•	 พจิารณา	ทบทวน	และจัดสรรวงเงนิการลงทุนของบริษัท	เพ่ือเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

•	 พิจารณา	ทบทวน	นโยบาย	และมาตรการในการบริหารความเสี่ยง 

ให้เหมาะสมต่อการลงทุนของบริษัท

•	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	

กลยุทธ์	 และนโยบายการลงทุนของบริษัท	 ภายใต้กรอบนโยบาย 

ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

•	 ปฏิบัติหน้าท่ี	 หรือด�าเนินการใด	 ๆ	 ตามที่คณะกรรมการบริษัท 

มอบหมาย

•	 รายงานผลการลงทุนอย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	ต่อคณะกรรมการ

บริษัท
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รายงานประจำาปี 2562

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง

                                                                    
ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

31 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนแปลง ปี 2562 31 ธันวาคม 2562

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(หุ้น)
ร้อยละ

การเข้าซื้อหุ้น
(หุ้น)

การจำาหน่าย
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(หุ้น)
ร้อยละ

กรรมการ

1.	พล.อ	เลิศรัตน์		รัตนวานิช
ประธาน
คณะกรรมการบริษัท

- - - - - -

2.	พล.ต.อ.	วีรพงษ์		ชื่นภักดี
รองประธาน
คณะกรรมการบริษัท

- - - - - -

3.	นางสาวหลุยส์		เตชะอุบล
กรรมการ	
ประธานกรรมการบริหาร

1,668,100,100 20.76 - - 1,668,100,100 20.76

4.	นายณัฐดนัย		อินทรสุขศรี
กรรมการ
ประธานคณะ 
กรรมการตรวจสอบ

- - - - - -

5.	นายอดิพงษ์		ภัทรวิกรม
กรรมการ	
กรรมการตรวจสอบ

- - - - - -

6.	พ.ต.อ.	หญิง	กิดานันท์		คมข�า
กรรมการ	 
กรรมการตรวจสอบ

- - - - - -

	7.	พล.ต.ต	อทิธพิล		อทิธสิารรณชยั กรรมการ - - - - - -

8.	นายเชิดศักดิ์		กู้เกียรตินันท์ กรรมการ - - - - - -

ผู้บริหาร

9.	นางนฤมล		ฉัตรตะวัน
กรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- - - - - -

10.	นางเพ็ญศรี		สืบสุวงษ์
ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

- - - - - -

11.	นายฉัตรชัย		ศุภนาม
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

900,000 0.01 - - 900,000 0.01

12.	นางประภาวดี		สมมาตร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และการเงิน

- - - - - -

ณ.	วันที่	31	ธันวาคม	2562
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท	 ไทรทัน	มุ่งมั่น	 ที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชมในบริเวณ

ท่ีบริษัทด�าเนินกิจการ	ด้วยการมีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการสังคม

และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้	จากการที่บริษัท	ไทรทัน	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	

(มหาชน)	 เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง	 ซ่ึงท�าให้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง 

กับผู ้มีส่วนได้เสียจ�านวนมากในแต่ละวัน	 โดยบริษัทให้ความส�าคัญ 

กับความปลอดภัยกับทุกฝ่าย	 รวมถึงการเสริมสร้างชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนที ่

ที่เราท�างานด้วย

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเป็นความทุม่เททีบ่รษิัท	ไทรทนัและ	บริษัทย่อย

ลงทุน	 เพื่อมุ่งสร้างผลประโยชน์ร่วมกันให้กับชุมชนและลูกค้าของเรา	 

การสือ่สารอย่างเปิดเผยกับผูมี้ส่วนได้เสยีต่าง	ๆ 	เช่น	ประชาชน	องค์กรต่าง	ๆ 	 

ช่วยให้เราสามารถระบุถึงความต้องการในท้องถิ่นได้	 ด้วยเหตุนี้เราจึง

ออกแบบแนวทางการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	 เพื่อเอาชนะความท้าทาย 

ทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความสามารถหลักของ

เราในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนใกล้เคียงเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด	 

ค่านิยมและหลักจริยธรรมของบริษัทแสดงให้เห็นสิ่งที่บริษัท	 ปฏิบัติ	 

และการมุ่งเน้นเช่นนี้	จะช่วยให้มั่นใจถึงอนาคตอันยั่งยืนส�าหรับพนักงาน

ของบรษิัท	ลกูค้าและชมุชน	โครงการทีบ่รษิัทรบัเหมา	ยงัสะท้อนให้เหน็ถงึ 

ค่านิยมของบริษัท	 ในการเลือกรับงาน	 ที่มีส ่วนช่วยให้สังคมดีขึ้น 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โครงการท่อส่งน�้าน�้ามันไปยังภาคเหนือ	 

เป็นโครงการท่ีสร้างประโยชน์	 ให้กับ	 ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 

โดยการขนส่งน�้ามันทางท่อระยะทางเกือบ	600	กิโลเมตร	 จะช่วยลด

อุบัติเหตุจราจรทุกปีซ่ึงเกิดจากการขนส่งน�้ามันบนถนน	 รวมถึงการลด 

การปล ่อยก ๊าซเรือนกระจก	 ซึ่งเป ็นป ัญหาสิ่งแวดล ้อมที่ส�าคัญ	 

โดยสมรรถนะหลักของบริษัทในการด�าเนินการ	 ขุดเจาะในแนวราบ	 

ยังสามารถช่วยบรรเทาและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บรษัิทเน้นเรือ่งการด�าเนนิธรุกจิอย่างถกูต้องตามกฎหมาย	โดยมนีโยบาย 

ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิธรุกจิอย่างเป็นธรรม	และเน้นให้ความส�าคญั 

ในเรื่องของการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของภาครัฐ	รวมถึงการท�าสัญญาทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

การต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	ด้วยตระหนักดีว่า	การให้สินบน

และการคอร์รัปชั่นน้ันเป็นภัยร้ายแรงที่ท�าลายการแข่งขันอย่างเสรีและ

เป็นธรรม	รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	 และ

สังคม	และไม่มีนโยบายเสนอเงิน	สิ่งจูงใจ	 ของก�านัล	 สิทธิประโยชน์

พิเศษในรูปแบบใด	 ๆ	ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า	 คู่ค้า

ของบรษัิท	หน่วยงานภายนอกหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัเพือ่ให้ได้มาหรือคงไว้ 

ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ	 รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงิน

รางวลัหรอืการจ่ายเงนิอืน่ใดเพ่ือเร่งการด�าเนนิการหรอือ�านวยความสะดวก

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 รวมถึงการให ้

หรอืรบัสนิบนในทกุรปูแบบ	จงึก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนักงาน

ทุกคนจะต้องด�าเนินงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 รวมถึงการให ้

หรือรับสินบนอย่างเคร่งครัด	ไม่ให้มีการเรียกรับ	หรือยินยอมที่จะรับเงิน 

สิ่งของ	 หรือผลประโยชน์ใด	 ๆ	 จากผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจกับบริษัท 

และบริษัทย่อย	 รวมทั้งไม่ด�าเนินการ	หรือกระท�าการใด	 ๆ	ที่เข้าข่าย 

ดังกล่าว	รายละเอียดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นสามารถดาวน์โหลดได้ที่

เว็บไซต์บริษัท	www.triton.co.th

อีกทั้ง	 บริษัท	 ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านการทจุรติ	(CAC)	ณ	วันที	่5	มกราคม	2561	โดยการประกาศ

เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั	ิCAC	ว่าจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์การประกอบ

ธุรกิจด้วยการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบตามที่บริษัทฯ	 ได้ตกลง 

และลงนามในเอกสารค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของ 

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต	รายช่ือบริษัททีร่่วมลงนามแสดง

เจตนารมณ์ฯ	สามารถดูได้ที่เว็บไซต์	www.thai-cac.com

การเคารพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม
•	 บริษัทให้ความส�าคัญอย่างมากในการดูแลและการสร้างคุณค่าเพ่ิม 

ให้แก่พนักงาน	ทั้งในด้านร่างกาย	ด้านความรู้	และด้านจิตใจ

•	 บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี	ที่บริษัท	พร้อมให้พนักงาน

มีโอกาสพบแพทย์เพ่ือปรึกษาหารือและขอค�าแนะน�าด้านการดูแล

สุขภาพ

•	 ส่งพนกังานเข้าฝึกอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพของพนกังานอย่างต่อเนือ่ง

•	 บริษัทมีประกันสุขภาพ	ให้กับพนักงาน

•	 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเข้าร่วมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 

ทีบ่ริษัทพร้อมสนบัสนนุเงินเข้ากองทนุร่วมกับพนักงาน	ซ่ึงเป็นการดแูล 

พนักงานหลังเกษียณอายุ

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
•	 บริษัทและบริษัท	 ไทรทัน	 เอ็นจีเนียร่ิง	แอนด	์คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	

(มหาชน)	บรจิาคเงนิสมทบกองทนุโรคเลอืดและมะเร็งเดก็	โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	จ�านวนเงิน	100,000	บาท

•	 บริษัทเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ	 ว่ิงเพ่ืออนาคตที่ดีกว่า	 

ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิรามาธิบดี	Bangkok	Run	in	the	City	

2018	ณ	อาคารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างยิ่ง	 

จึงมีแนวนโยบายอย่างชัดเจน	ในการใช้พลังงานแบบรู้คุณค่า	โดยเริ่มต้น

ตั้งแต่การออกแบบอาคาร	นอกจากนี้เทคโนโลยี	การขุดเจาะในแนวราบ	

(HDD)	ที่ทางบริษัท	 ไทรทัน	 เอ็นจีเนียริ่ง	 แอนด์	คอนสตรัคช่ัน	จ�ากัด	

(มหาชน)	 เลือกใช้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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รายงานประจำาปี 2562

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเส่ียง

การควบคุมภายใน
1.  บริษัท และบริษัทย่อย ได้จัดระบบการควบคุมภายในโดยค�านึงถึง 

องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามหลักการของ	COSO	ดังนี้

สภาพแวดล้อมของการควบคุม	(Control	Environment)	 บริษัท

ตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมของการควบคุมถือเป็นรากฐานที่ส�าคัญ

ที่จะท�าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล	ทั้งนี้	 สภาพแวดล้อมของ

การควบคุมของบริษัท	ที่ส�าคัญมีดังนี้

•	 คณะกรรมการของบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	มีความเป็นอิสระจาก 

ฝ่ายบริหาร	 ซ่ึงแต ่ละท ่านมีความเช่ียวชาญ	 และช�านาญ 

ในการก�ากับดูแล	 มีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร	 

และคณะกรรมการ	ไว้อย่างชัดเจน	เหมาะสม

•	 คณะกรรมการบริษัท	 และบุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้น

ยึดถือความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน	มีจริยธรรม	และคุณธรรม 

ในการบังคับบัญชา	 ในปี	2560	บริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้าน

การทุจริต	คอร์รัปชั่น	และมีการอบรมบุคลากร	มิให้ไปมีส่วนร่วม 

ในการทุจริตใด	 ๆ	ทั้งภายใน	 และภายนอกองค์กร	 นอกจากนี้ 

ยังมีคู ่มือจรรยาบรรณธุรกิจ	(Code	of	Conduct)	 เพ่ือใช ้

เป็นแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ	และบุคลากรของบริษัทอีกด้วย

•	 โครงสร้างองค์กร	 มีการระบุสายการบังคับบัญชา	และหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

•	 มกีารฝึกอบรมพนักงานอย่างสม�า่เสมอ	พฒันาบคุลากร	ให้ความส�าคญั 

แก่พนักงานที่มีความรู้	 ความสามารถ	และมีการให้ค่าตอบแทน 

ที่เหมาะสม

•	 มช่ีองทางในการร้องเรยีนการทจุริต	คอร์รปัชัน่	(Whistle	Blowing) 

ซึ่งผู้ร้องเรียนทั้งภายใน	และภายนอกองค์กร	สามารถร้องเรียน 

ได้โดยตรงต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน	ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ	และมกีระบวนการในการพจิารณาข้อร้องเรยีน	ตลอดจน 

คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม

2. การประเมินความเสีย่ง	(Risk	Assessment)	บรษัิทมุง่เน้นด�าเนนิธรุกิจ

ภายใต้ความเส่ียงทีย่อมรับได้	โดยมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงขึ้น	เพื่อดูแลกระบวนการนี้โดยเฉพาะ	โดยผู้บริหารทุกคน

ของบริษัทมีหน้าที่ในการระบุ	และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน 

ทีต่นเองรบัผดิชอบ	พร้อมทัง้ก�าหนดมาตรการทีเ่หมาะสมในการจดัการ 

ความเสี่ยงด้วย

3. กิจกรรมควบคุม (Control	Activities)	บริษัทจัดให้มีกิจกรรมควบคุม

ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ในทุกระดับการปฏิบัติงานขององค์กร	เช่น	

การสอบทาน	การแบ่งแยกหน้าที่เพื่อตรวจทานกันระหว่างหน่วยงาน	 

การก�าหนดอ�านาจอนุมัติ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการ 

ความเสี่ยง	 และเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

บริษัทได้

4.	 ระบบสารเทคโนโลยสีนเทศ และการสือ่สาร	(Information	Technology 

&	Communication)	บริษัท	ได้มีการจัดท�าข้อมูล	และสื่อสารภายใน	 

และภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ	 และทั่วถึง	 เพื่อสนับสนุน 

การควบคุมภายใน

5. การติดตาม และประเมินผล (Monitoring	Activities)	มีการติดตาม	

และประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง	 โดยผู ้จัดการ

ของแต่ละสายงาน	 เพ่ือให้มั่นใจว่ากิจกรรมควบคุม	 และมาตรการ 

ที่ ใช้ในการควบคุมภายในนั้น	 เหมาะสม	 เพียงพอ	 และทันสมัย 

กบัเหตกุารณ์ในปัจจุบัน

ดังที่กล่าวมาข้างต้น	คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า	บริษัทมีระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม	สามารถป้องกันทรัพย์สินของ

บริษัท	และบริษัทย่อยจากการน�าไปใช้โดยมิชอบ	หรือโดยไม่มีอ�านาจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท	ให้ความส�าคญักับการบริหารความเสีย่ง	โดยได้จัดให้ 

มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 ซึ่งจะเป็นผู้ก�าหนดนโยบายรับมือ

กับความเสี่ยง	ทั้งความเสี่ยงภายนอก	และความเสี่ยงภายใน	รวมทั้ง

พิจารณาความเหมาะสมในการลงทนุ	มกีารตดิตาม	ประเมนิผลอย่างเป็น

ระบบ	 โดยจะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อประโยชน์

สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริหาร

จะติดตาม	ลงความเห็นในแผนจัดการความเสี่ยง	และน�าเสนอขออนุมัติ

ต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี	2562	บรษิัทได้ปรบัรปูแบบธรุกจิเป็น	Holding	Company	และคาดว่า 

จะมีสัดส่วนการลงทุนที่เติบโตขึ้นในปีต่อไป	 เพื่อรองรับความเสี่ยง 

ในการลงทุน	จึงได้ก�าหนดแนวทางส�าหรับการพิจารณาลงทุนไว้ดังนี้

•	 การลงทุนที่ไม่เกนิ	150	ล้านบาท	จะน�าเสนออนุมติัต่อคณะกรรมการ

บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ	 และกรณีลงทุนเกินกว่า	150	ล้านบาท	 

แต่ไม่เกิน	300	 ล้านบาท	 ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริหาร 

ความเสีย่งพจิารณาให้ความเหน็ชอบก่อนการลงทนุ	ในกรณทีีล่งทนุเกิน 

300	ล้านบาท	ต้องเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

•	 ส�าหรับการลงทุนซ้ือกิจการที่ด�าเนินกิจการอยู ่แล้ว	 จะพิจารณา 

ผลประกอบการทีผ่่านมา	ประกอบกับราคาทีเ่สนอให้ลงทนุ	โดยทัว่ไป

จะลงทนุในกจิการทีม่อีตัราส่วนราคาต่อก�าไร	(P/E	Ratio)	ทีเ่หมาะสม 

กับสภาวะธรุกิจในขณะนัน้	และการลงทนุในงานโครงการต่าง	ๆ 	จะลงทนุ 

ในโครงการทีม่อีตัราผลตอบแทนภายใน	(IRR)	ทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะ

ธุรกิจ	 และสภาวะดอกเบี้ยในขณะนั้น	 ทั้งนี้	 จะพิจารณาประกอบ

กับโอกาสทางธุรกิจ	 และช่องทางการเพ่ิมรายได้	 และสร้างก�าไร 

ในอนาคตด้วย
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

การตรวจสอบภายใน
บริษัท	 ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	ที่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ	มีการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในร่วมกับฝ่าย

บรหิารเป็นประจ�าทุกปี	และเพ่ือป้องกนั	หรือลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้	

บริษัทได้มีการจัดจ้างบริษัท	มัลติพลัส	ออดิท	แอนด์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด	 

เป็นบริษัทผู้ตรวจสอบภายในให้กับบริษัท	 โดยท�าหน้าท่ีสอบทานระบบ 

การปฏบิตังิานในฝ่ายต่าง	ๆ 	เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่า	การปฏบิตังิานเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	มีการใช้ทรัพยากรต่าง	 ๆ	ของ 

บริษัทฯอยา่งคุม้ค่าสมประโยชน์	รวมถึงมีการควบคมุด้านการด�าเนนิงาน	 

ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้	 รวมทั้งด้าน 

การปฏิบัติตามนโยบาย	และให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

บริษัทก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน	รายงานผลการตรวจสอบโดยตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งนี้	 มีหน้าที่ในการจัดให้มี	 และรักษาไว ้

ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพของบริษัท	 และบริษัทในเครือ	

การบริหารความเส่ียง	และการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

กฎหมาย	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 จะก�าหนดแผนงานการตรวจสอบ	 โดยพิจารณา

จากความเสี่ยง	ผลกระทบทางธุรกิจ	ที่อาจจะมีผลต่อเป้าหมายบริษัท	

ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะมีผลต่อความแม่นย�าของรายงานทาง 

การเงนิ	แผนงานการตรวจสอบนีจ้ะส่งพจิารณาอนมุตัโิดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกปี

นโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ที่ประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี	 และก�าหนด 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ของบรษิัทเป็นผูพิ้จารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช	ีและค่าสอบบญัช	ีเพ่ือเสนอให้ 

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่ง

ตัง้	 และก�าหนดค่าสอบบัญชี	ทั้งนี้	 บริษัทมีนโยบายคัดเลือกผู้สอบบัญช ี

โดยการเปิดให้ส�านักงานสอบบัญชีชั้นน�าที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับ

สากลได้เสนองานสอบบัญชีให้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

คัดเลือกอย่างสม�่าเสมอ	 และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู ้สอบบัญช ี

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	หากผู้สอบ

บัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน	หรือตรวจสอบ	และแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว	5	รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทัง้นี	้บรษิัททีเ่ป็นส�านกังานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชทีี่ได้รบัการคดัเลือก	

ต้องมีความเป็นอิสระ	ไม่มีความสัมพันธ์	หรือส่วนได้เสียใด	ๆ	กับบริษัท	 

ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
งบการเงินส�าหรับปี	2562	 ของบริษัทได้รับการตรวจสอบ	 และแสดง 

ความเห็นโดยนายวัลลภ	วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชีผู้รับอนุญาตเลขที่	6797	 

สังกัดบริษัท	 ดีล้อยท์	 ทู ้ช	 โธมัทสุ	 ไชยยศ	 จ�ากัด	 โดยบริษัทและ 

บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีส�าหรับปี	2562	ดังนี้

มาตรฐานด้านจริยธรรม
• จรรยาบรรณธุรกิจ

	 หลักการส�าคัญซึ่งบริษัท	 ได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง	 คือ 

การด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์	มีจริยธรรม	มีความรับผิดชอบ 

ตามหน ้ าที่ และ เป ็นไปตามหลักการก� ากั บดู แลกิ จการที่ ดี	 

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน

ทุกคนของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	 มีจริยธรรม	และมี

ความเที่ยงธรรม

รายการที่ บริษัท
ค่าสอบบัญชีรวม

(Audit fee)
ค่าบริการอื่น

(Non-Audit fee)

1 บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน) 2,260,000 -

2 บริษัท	ไทรทัน	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)1 2,590,000 -

3 บริษัท	ลูเซนท์	เอนเนอร์จี	จ�ากัด 82,000 -

4 บริษัท	ไทรทัน	ดิเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด2 85,000 -

5 บริษัท	ไทรทัน	พาวเวอร์	จ�ากัด	 82,000 -

6 บริษัท	ไทรทัน	รีซอร์สเซส	จ�ากัด 82,000 -

7 บริษัท	ไทรทัน	กรีน	เอนเนอร์จี	จ�ากัด 82,000 -

รวมค่าสอบบัญชี 5,263,000 -

หมายเหตุ:	 1บริษัท	สเตรกา	จ�ากัด	(มหาชน)	(ชื่อเดิม)	 2บริษัท	อาร์ไจล	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(ชื่อเดิม)

• การต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	ด้วยตระหนักดีว่า	 การให้

สนิบนและการทุจริตคอร์รัปช่ันน้ันเป็นภัยร้ายแรงท่ีท�าลายการแข่งขนั

อย่างเสรีและเป็นธรรม	รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจ	และสังคม	และไม่มีนโยบายเสนอเงิน	สิ่งจูงใจ	ของก�านัล	

สิทธิประโยชน์พิเศษ	 ในรูปแบบใด	ๆ	 ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคล 

ท่ีสามแก่ลูกค้า	 คู่ค้าของบริษัท	หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที ่

ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทาง

ธุรกิจ	รวมทั้ง	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อ 

เร่งการด�าเนินการหรืออ�านวยความสะดวก
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

รายการระหว่างกัน

วัตถุประสงค์ นโยบายและขั้นตอน
ในการท�ารายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท
ไทรทันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือ

บรษิัทย่อยกบับคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนัเป็นไปตามกฎหมาย	ประกาศ	ข้อก�าหนด 

และแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องของหน่วยงานก�ากบัดแูล	โดยการท�ารายการ 

ดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส	สมเหตุสมผลและค�านึงถึงประโยชน์

สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคภายนอก	

(ARM’S	LENGTH	BASIS)	 นอกจากนี้ยังมีการก�าหนดขั้นตอน 

การพจิารณา	การสอบทาน	การอนมุตั	ิและการเปิดเผยรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน 

ของบรษิัทและบรษิัทย่อยเพือ่ให้การเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการระหว่าง

กนั	หรอืรายการกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	สอดคล้องกบัประกาศ	

หรือข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล

นโยบายการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิัทและบรษิัทย่อยด�าเนนิการ 

ให ้ เป ็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย	์ 

พ.ศ.	2535	ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	ประกาศคณกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และ/หรอื	ประกาศฉบบัใด	ๆ 	ทีห่น่วยงาน 

ก�ากบัดูแลก�าหนด	ในการตกลงเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นรายการ

ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	หรือ	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี

เงื่อนไขการค้าทั่วไป	ตามที่หน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด	ให้ฝ่ายจัดการ

ด�าเนินการให้เป็นไปตามอ�านาจอนุมัติของบริษัท	โดยห้ามกรรมการและ

ผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วม

พิจารณาการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งตนมีส่วนได้ส่วนเสีย	และ/หรือ

เป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว

ขั้นตอนและการอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	ก�าหนดให้หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบในการเข้าท�ารายการพิจารณาว่าการเข้าท�ารายการนั้น	 ๆ	  

เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือไม่	และด�าเนินการดังนี้

ก)	หากการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น	 เป็นรายการที่ได้รับยกเว้น 

การปฏิบัติหน ้าที่ตามประกาศของหน่วยงานก�ากับ	 ดูแลหรือ 

เป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันที่ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติให้เข้าท�า

รายการได้	ให้หน่วยงานที่เข้าท�ารายการขออนุมัติการเข้าท�ารายการ

ดังกล่าวตามอ�านาจอนุมัติบริษัท

ข)	ในกรณีที่รายการที่ เกี่ยวโยงนั้นต ้องด�าเนินการขออนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัท	 ให้น�าเสนอข้อมูลในการเข้าท�ารายการอย่าง 

ครบถ้วนและเพียงพอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อให้มั่นใจว่า

รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล	และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท	ก่อน

น�าเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิัทหรอืผู้ถอืหุน้	(แล้วแต่กรณี)

ค)	ในกรณีที่การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น	

คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระ	เพ่ือให้ความเห็นในการเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น	 เก่ียวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของ

รายการต่อบริษัท	ความเป็นธรรมของราคา	และเงื่อนไขของรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน

รวมถึงความเห็นในการลงมติอนุมัติการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน	ทั้งนี้	

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

นโยบาย
และแนวโน้มในการท�ารายการในอนาคต
บริษัทยังคงยึดนโยบายในการท�ารายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน	

และถือความสมเหตุสมผลตลอดจนค�านึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไข 

และราคาที่เป็นธรรมเป็นหลักในการพิจารณาการท�ารายการระหว่างกัน	

หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท	และในกลุ่มบริษัท

ในระหว่างปี	2562	บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน	

โดยคิดราคาซื้อ/ขาย	สินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามราคา

ท่ีเทียบเท่ากบัราคาทีค่ดิกบับคุคลภายนอก	โดยมเีงือ่นไขต่าง	ๆ 	ตามปกติ

ธรุกิจ	ซึง่รายการทีเ่ก่ียวข้องกันนีบ้รษิัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงิน	ในงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562
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รายงานประจำาปี 2562

คำาอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

สรุปภาพรวมการด�าเนินงานและปัจจัยที่ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลง
ในปี	2562	อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตกต�่า	ท�าให้ศักยภาพการเติบโตต�่ากว่าที่คาดการณ์ไว้	 เป็นผลอันเนื่องมาจากปัจจัย 

ด้านลบจากภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการส่งออกและผลกระทบจากปริมาณความต้องการภายในประเทศ	รวมทั้งเมื่อกล่าวถึงความก้าวหน้า 

ของโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	(EEC)	เป็นทีเ่หน็ได้ชดัว่าความคบืหน้าต�า่กว่าทีค่าดการณ์ไว้อย่างมาก	อกีทัง้ในอตุสาหกรรม

ก่อสร้างมีการแข่งขันการเสนอราคากัน	ท�าให้การเสนอราคามีความแน่นอน	ราคาที่เสนอไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงส�าหรับโครงการขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม	 แม้ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ	 รวมถึงการชะลอตัวของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้	 

บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	(“ไทรทัน”	หรือ“	บริษัท”)	ยังคงสามารถด�าเนินธุรกิจให้มีก�าไรสุทธิได้	จ�านวน	32	ล้านบาท

นอกเหนือจากผลการด�าเนินงานทางการเงินแล้ว	ในปี	2562	มีความส�าเร็จอื่น	ๆ	รวมถึง

•	 การเปลี่ยนกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	จากกลุ่มธุรกิจสื่อไปเป็นกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

•	 การเปล่ียนชือ่บรษิัท	สเตรกา	จ�ากดั	(มหาชน)	(ชือ่เดมิ)	เป็นบรษิัท	ไทรทนั	เอน็จเีนยีร่ิง	แอนด์	คอนสตรคัชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	และการเปลีย่นแปลง

รูปแบบ	และขอบเขตการด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

•	 ความส�าเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเจาะจงแก่บุคคลในวงจ�ากัด	 ให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ	2	 ราย	คือ	Zico	Trust	(s)	 

Asia	Alpha	Equity	Fund	3	และ	บริษัท	บรุ๊คเคอร์กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 ได้รบังานส่วนเพิม่ในโครงการก่อสร้าง	มลูค่าโครงการกว่า	1,000	ล้านบาท

•	 บริษัท	 ไทรทัน	พาวเวอร์	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	 ได้ลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าแก๊สชีวภาพ	 ของบริษัท	 โรงไฟฟ้าหนองรี	 จ�ากัด	 

ซึ่งการลงทุนดังกล่าวให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	(IRR)	มากกว่า	ร้อยละ15

ภาพรวมของธุรกิจ
ไทรทัน	มีบริษัทย่อย	5	แห่ง	ดังนี้

บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (TTEC) (เดิมชื่อ	บริษัท	สเตรกา	จ�ากัด	(มหาชน))

การเปล่ียนชื่อของบริษัท	 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน	 ที่บริษัทได้ขยายลักษณะการด�าเนินธุรกิจไป

ในทุกรูปแบบของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	 เพ่ือให้สามารถรับงานก่อสร้างได้ในลักษณะที่กว้างข้ึน	 เช่น	 โครงการที่เกี่ยวข้องกับวางท่อน�้ามันและก๊าซ	 

โครงการเกี่ยวข้องกับงานโยธา	 รวมทั้ง	 โครงการก่อสร้างงานสร้างทางรถไฟทั้งหมด	 โดยไม่จ�ากัดเฉพาะเพียงธุรกิจการขุดเจาะวางท่อ 

ในแนวราบ	(Horizontal	Directional	Drilling)	 เหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา	 ซึ่ง	TTEC	 เป็นที่รู้จักในฐานะผู้น�าในธุรกิจด้าน	HDD	อันดับหนึ่ง 

ในประเทศไทย	เพียงด้านเดียวเท่านั้น

ในปี	2560	TTEC	 เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างขยายท่อขนส่งน�้ามันไปภาคเหนือ	(NFPT)	 โดยเป็นโครงการวางท่อน�้ามันขนาดใหญ่ 

มีระยะทางยาวท่ีสดุในประเทศไทย	มลูค่า	3.3	พนัล้านบาท	นอกจากนี	้TTEC	ได้รับการว่าจ้างงานเพ่ิมให้ก่อสร้างสถานคีลงัน�า้มนั	จนได้รับการยอมรบั

ว่าเป็น	EPC	ที่เชี่ยวชาญทางด้านรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซ

ในปี	2562	TTEC	ได้ขยายขีดความสามารถในการเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรทางธุรกิจในงานวิศวกรรมโยธา	จึงท�าให้	TTEC	ได้งานด้านการก่อสร้าง 

สะพานข้ามทางรถไฟ	สะพานยเูทร์ินรถยนต์	และงานก่อสร้างสถานรีถไฟทางคู	่ซ่ึงานก่อสร้างดงักล่าวเกิดขึน้ตามแนวคดิริเริม่ของรัฐบาลในโครงการ

พฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	(EEC)	ซึง่มุง่เน้นไปท่ีกรอบโครงสร้างพ้ืนฐานระดับชาติเป็นหลกั	นอกจากนี	้TTEC	ได้ขยายการด�าเนนิงาน 

โดยเข้าไปรับงานรื้อถอนโครงสร้างอาคาร	เครื่องจักร	และอุปกรณ์ไม่ใช้แล้ว	พร้อมการก�าจัดสารปนเปื้อนและปรับปรุงเพื่อรื้อถอน	อีกด้วย

บริษัท ไทรทัน เพาเวอร์ จ�ากัด (TTP) 

บริษัทย่อยจัดตั้งขึ้น	เพื่อลงทุนด้านพลังงาน

บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จ�ากัด (TTR) 

บริษัทย่อยจัดตั้งขึ้น	เพื่อการค้าและการลงทุนในวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับงานก่อสร้างทุกประเภท

บริษัท ไทรทัน ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (TTD) 

บริษัทย่อยจัดตั้งขึ้น	เพื่อลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ	รวมทั้งการรับงานในด้าน	EPC	เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

ผลการด�าเนินงานปี	2562	บริษัท	รายงานก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานต่อเนื่องส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	จ�านวน	32.36	ล้านบาท	ลดลง	

116.30	ล้านบาท	หรือร้อยละ	78.23	เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันของปีก่อน	อย่างไรก็ตามในปี	2561	บริษัท	มีรายการเกิดขึ้น

จากการขายธุรกิจสื่อโฆษณาจ�านวน	103.04	ล้านบาท	และผลก�าไรจากการด�าเนินงานที่ยกเลิกจ�านวน	37.66	ล้านบาท	หากไม่รวมรายการที่ไม่เกิด

ขึ้นเป็นประจ�า	บริษัทมีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานจริง	28.2	ล้านบาท	ในปี	2562	เทียบกับ	13.63	ล้านบาท	ในปี	2561	ซึ่งเพิ่มขึ้น	14.57	ล้านบาท

หรือร้อยละ	106.83	 เมื่อเทียบกับผลการด�าเนินงานของปีที่แล้ว	 ดังนั้น	 จากข้อมูลข้างต้น	การขายธุรกิจสื่อโฆษณาออกไป	ส่งผลให้บริษัทได้ย้าย 

เปลี่ยนกลุ่มธุรกิจหลัก	จากกลุ่มธุรกิจสื่อไปเป็นกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ชื่อ-นามสกุล 2562 2561 ล้านบาท ร้อยละ

รายได้รวม 1,275.42 2,425.33 (1,149.91) (47.41)

ค่าใช้จ่ายรวม 1,234.22 2,302.37 (1,068.14) (46.39)

ก�าไรสุทธิ	(ขาดทุน) 38.52 154.34 (115.81) (75.04)

ก�าไรสุทธิ	(ขาดทุน)	-	บริษัทใหญ่ 32.36 148.66 (116.30) (78.23)

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 32.36 110.99 (78.63) (70.65)

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก - 37.66 (37.66) (100.00)

ผลการด�าเนินงาน

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

รายการ 2562 2561 ล้านบาท ร้อยละ

รายได้งานก่อสร้าง 1,150.23 2,273.38 (1,123.15) (49.40)

ต้นทุนงานก่อสร้าง 1,054.25 2,119.02 (1,064.77) (50.25)

ก�าไรขั้นต้น 95.98 154.36 (58.38) (37.82)

ต้นทุนก่อสร้างที่ไม่ได้น�ามาใช้ 34.49 37.69 (3.20) (8.49)

อัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 8.34 6.79 - 1.55

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก - 37.66 (37.66) (100.00)

รายได้และต้นทุนที่ลดลงจากการก่อสร้างของ TTEC
ในทั้งปี	2561	และ	2562	ธุรกิจก่อสร้างสร้างสามารถรายได้ให้กับบริษัทได้ถึงร้อยละ	90	ของรายได้ทั้งหมด	ดังนั้น	จึงเห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับรายได้ 

และต้นทุนของการด�าเนินธุรกิจที่สามารถรับรู้มาจากการด�าเนินธุรกิจของ	TTEC

ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2562	บริษัทมีรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	1,150.23	 ล้านบาท	 ซ่ึงลดลง	1,123.15	 ล้านบาทหรือร้อยละ	49.40	 

เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันของปี	2561	 สาเหตุหลักมาจากความล่าช้าที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า	และไม่อาจหลีกเลี่ยงได	้ 

ซึง่เกดิขึน้ในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน�า้มนัไปภาคเหนอื	(NFPT)	เนือ่งจากมกีารปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงรปูแบบการท�างาน	แต่จากสาเหตดุงักล่าว	 

แม้ว่าจะมีความล่าช้าเกิดข้ึน	 แต่	TTEC	 ได้รับผลดีบางประการ	 เพราะท�าให้	TTEC	 ได้รับงานส่วนเพ่ิม	 โดยงานส่วนเพ่ิมดังกล่าวมีมูลค่างาน 

เพิ่มขึ้น	1,095.43	ล้านบาท	ประกอบด้วย	งานที่แล้วเสร็จมูลค่า	110.43	ล้านบาท	

บริษัท ไทรทัน กรีนเอนเนอร์จี จ�ากัด (TTG)

บริษัทย่อยระหว่าง	ไทรทัน	และ	เมอร์คิวรี่	(บริษัทย่อยของ	JinJiang	Energy	ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าทางด้าน	พลังงานขยะในประเทศจีน)	เพื่อพัฒนา

ธุรกิจพลังงานขยะในประเทศไทย	และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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โครงการ ความคืบหน้าร้อยละ Back log (ล้านบาท)

โครงการขยายระบบท่อขนส่งน�้ามันไปภาคเหนือ	
(มูลค่าโครงการเพิ่มขึ้นในปี	2562	จ�านวน	1,095	ล้านบาท)

76.40 1.136

โครงการงานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน�้ามันและระบบควบคุมก�าแพงเพชร 100.00 -

โครงการงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน	
ลอดแม่น�้าเจ้าพระยา	บริเวณสะพานพระนั่งเกล้า

14.40 73.18

โครงการซื้อขายวัสดุโครงสร้างอาคาร	
เครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่ใช้แล้วพร้อมรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่

100.00 -

โครงการอื่น 37.38 220

โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าลงใต้ดิน	ลอดแม่น�้าเจ้าพระยา	มูลค่าโครงการ	85	ล้านบาท	บริษัทรับรู้รายได้เท่ากับร้อยละ	14.4	

ของมูลค่าโครงการ	 ซ่ึงมีมูลค่างานคงเหลือ	73.18	ล้านบาทปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างรอการอนุมัติการเข้าพ้ืนที่จากหน่วยงานราชการและคาดว่า 

จะสามารถเข้าพื้นที่และเริ่มด�าเนินงานก่อสร้างได้ในช่วงไตรมาสที่	1	ปี	2563

โครงการซื้อขายวัสดุโครงสร้างอาคาร	 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไม่ใช้แล้ว	พร้อมการก�าบัดสารปนเปื้อนและปรับปรุงพื้นรื้อถอน	 ซึ่งในปัจจุบัน 

ได้รับใบอนุญาตรื้อถอน	และเริ่มด�าเนินงานแล้ว	โดยที่บริษัทได้รับรู้รายได้ทั้งหมดไปแล้วในไตรมาสที่	4	ของปี	2562	ที่ผ่านมา

ต้นทุนงานก่อสร้าง	จ�านวน	1,054.25	ล้านบาท	ลดลง	50.25	ล้านบาท	ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง	 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 

ของปีก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม	ด้วยการควบคุมต้นทุน	และการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ	ท�าให้บริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นในปี	2562	อยู่ที่ร้อยละ	8.34	 เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	6.79	จากในปีก่อน

หากพจิารณาจากตารางด้านล่างแสดงให้เหน็ถงึโครงการปัจจบุนัทีด่�าเนนิการอยู่	ความคืบหน้า	และปริมาณงานคงค้าง	ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี	2563

รายได้ และต้นทุนจาก บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จ�ากัด
ในปี	2562	บริษัท	ไทรทัน	พาวเวอร์	จ�ากัด	(TTP)	ได้ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งของ	ไทรทัน	ที่ต้องการให้มีรายได้	และก�าไรจากธุรกิจ

ด้านพลังงาน	ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีรายได้สม�่าเสมอ	โดยต้องการลดความผันผวนของรายได้หลักจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	ดังนั้น	ฝ่ายบริหาร	จึงพยายาม

ที่จะลงทุนในโครงการที่สร้างผลก�าไรอย่างยั่งยืน	และสร้างรายได้ที่สม�่าเสมอ

วันที่	30	 สิงหาคม	2562	TTP	 เข้าท�าการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ	 บริษัท	 โรงไฟฟ้า	 หนองรี	 จ�ากัด	 จังหวัดกาญจนบุรี	 จ�านวน	1.6	 ล้านหุ้น	 

หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	80	ของทุนจดทะเบียน	 โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น	150	ล้านบาท	 ซ่ึงด�าเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพ	

(Biogas)	ขนาดก�าลังขายไฟฟ้า	3.0	 เมกกะวัตต์	 และได้ด�าเนินการจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์	(Commercial	Operation	Date:	COD)	 

ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีระยะเวลา	5	ปีและต่อเนื่องครั้งละ	5	ปีตลอดไปโดยอัตโนมัติ	ที่ตั้งของโรงไฟฟ้า	

ต�าบลหนองรี	อ�าเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี

ส�าหรับปี	 สิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2562	 บริษัทได้รับรู้รายได้จากธุรกิจพลังงาน	 ในงวดเดือนกันยายน	2562-ธันวาคม	2562	 โดยมีรายได้ 

จากการขายไฟฟ้าและรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้ารวม	21.49	ล้านบาท	และก�าไรขั้นต้น	8.83	ล้านบาท

*ตารางข้างต้นแสดงโครงการที่ด�าเนินการในปัจจุบัน	และยังไม่รวมโครงการที่จะลงนามและมอบให้ในปี	2563
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

2562 2563

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ROE) 2.5 15.64

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ROA) 2.1 7.41

อัตราก�าไรสุทธิ	(Net	Profit	Margin) 2.54 6.13

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(D/E) 0.60 0.62

ตารางแสดงผลการด�าเนินงานส�าคัญ (Key Financial Ratios)

เมือ่พจิารณาแล้ว	เห็นได้ว่าสอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงาน	ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้	และผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ทีล่ดลง	ในสดัส่วนเดยีวกัน	ระหว่าง

ปี	2561-2562	ซึ่งอัตราก�าไรสุทธิก็ลดลงเป็นร้อยละ	2.54	ในปี	2562	ถึงร้อยละ	6.13	ในปี	2561

เมื่อไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�าและรายการพิเศษ	ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	0.84	เป็นร้อยละ	1.70	และผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก	1.42	เป็น	1.61	จาก	2561	เป็น	2562	อีกทั้งอัตราก�าไรสุทธิก็ปรับตัวดีขึ้นจาก	ร้อยละ	0.34	เป็นร้อยละ	1.74	ในช่วงเวลาเดียวกัน	

ดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้	ดังนั้น	การขายธุรกิจสื่อในปี	2561	แม้บริษัทจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น	แต่ก็ไม่สะท้อนและสอดคล้องกับการด�าเนินงานจริง

ตารางแสดงผลการด�าเนินงานส�าคัญโดยไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นไม่เป็นประจ�าและรายการพิเศษ

2562 2563

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ROE) 1.70 0.84

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ROA) 1.61 1.42

อัตราก�าไรสุทธิ	(Net	Profit	Margin) 1.74 0.34

อย่างไรกต็าม	บรษิัทยงัคงอตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นทีค่่อนข้างต�า่คอื	0.6	โดยในปี	2563	บรษิัทมนีโยบายทีจ่ะเริม่ใช้เงนิทนุอย่างมปีระสิทธภิาพ	

เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจและในโครงการที่สร้างผลก�าไรที่ดีให้กับบริษัท

กล่าวโดยสรุป	บริษัทมีผลการด�าเนินงานที่แข็งแกร่งในปี	2562	เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินและอัตราก�าไรสุทธิที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี	2561	

โดยไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นประจ�าและรายการพิเศษ	โดยบริษัทมีรายได้ทั้งสิ้น	1,200	ล้านบาท	ซึ่งคิดเป็นก�าไรสุทธิ	32.3	ล้านบาท	และยังคงมี 

งานที่รอรับรู้รายได้กว่า	1,000	ล้านบาท	ทั้งนี้	 ตลอดปี	2562	ที่ผ่านมา	มีหลายเหตุการณ์ที่ท�าให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างมีนัยส�าคัญ	ท�าให้ผลการด�าเนินงานดีขึ้น	โดยจุดเปลี่ยนแรกของบริษัทเป็นการไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างอย่างเต็มตัว	และล�าดับถัดมา

จุดเปลี่ยนที่สอง	เป็นการก้าวเข้าไปเริ่มต้นในธุรกิจพลังงานของบริษัท	ไทรทัน	พาวเวอร์	จ�ากัด	ซึ่งบริษัทมองว่าจะเป็นจุดแข็งของธุรธิจในกลุ่มบริษัท

ในอนาคตต่อไป
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการก�ากับดูแล	การจัดท�ารายงานทางการเงินของ	บริษัท	 ไทรทัน	 โฮลดิ้ง	 จ�ากัด	(มหาชน)	และงบการเงินรวม

ของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีการจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	โดยให้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	มีการถือ

ปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

อย่างโปร่งใสคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง	 รวมท้ังจัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม 

และมีประสิทธิผล	เพื่อให้ความมั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วนและเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	ตลอดจน

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง	 รวมท้ังจัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 

เพื่อให้ความม่ันใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วนและเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน	ตลอดจนเพื่อป้องกัน 

ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อท�าหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน 

สอบทานระบบการควบคุมภายใน	 การตรวจสอบภายใน	 ระบบการบริหารความเสี่ยง	 ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน	 

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบประจ�าปี	2562	ซึ่งแสดงไว้ในรายงาน

ประจ�าปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท	 โดยนายวัลลภ	 วิไลวรวิทย์	 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6797	สังกัดบริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด	ในการตรวจสอบนั้น	ทางคณะกรรมการบริษัท 

ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตราฐานการสอบบัญชี	 โดยความเห็น 

ของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท	 ไทรทัน	 โฮลดิ้ง	 จ�ากัด	(มหาชน)	 และงบการเงินรวมของบริษัท	 ไทรทัน	 โฮลดิ้ง	 จ�ากัด	(มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 

ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	มีความเชื่อถือได้	 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    พลเอก

(เลิศรัตน์  รัตนวานิช)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

(นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์)

	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ	บริษัท	 ไทรทัน	 โฮลดิ้งจ�ากัด(มหาชน)	มีพันธกิจในการให้ความเช่ือมันอย่างอิสระ	และเที่ยงธรรม	ประกอบด้วย

กรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน	ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	ด้านต่าง	ๆ 	และเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ	ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการ	3	ท่าน	โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

	 	 1. นายณัฐดนัย	 อินทรสุขศรี		 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 2. นายอดิพงษ์	 ภัทรวิกรม	 กรรมการตรวจสอบ

	 	 3. พ.ต.อ.หญิง		 กิดานันท ์คมข�า	 กรรมการตรวจสอบ

ในปี	2562	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	4	 ครั้ง	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปผลการด�าเนินงานในปี	2562	 โดยมี 

สาระส�าคัญดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส	และงบการเงินประจ�าปี	ของบรษิัทฯ	และบรษิัทย่อย	โดยเชญิฝ่ายจดัการทีเ่ก่ียวข้อง	

และผูส้อบบญัชเีข้าร่วมประชมุในวาระการพจิารณางบการเงิน	เพ่ือช้ีแจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ	ในเร่ืองความถกูต้อง 

ความครบถ้วน	การปรบัปรงุรายการบญัชีทีส่�าคญั	ซึง่ส่งผลกระทบต่องบการเงนิ	ความเพยีงพอของข้อมลูทีเ่ปิดเผยไว้ในงบการเงนิ	คณะกรรมการ 

ตรวจสอบมีความเห็นว่า	งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เพื่อการจัดท�า

บัญชีและรายงานทางการเงินที่ครบถ้วน	ทันเวลาเชื่อถือได้

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกัน 

ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบั	หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์	ผลการสอบทาน	บรษิัทได้ด�าเนนิการอย่างสมเหตสุมผล	และมคีวามเป็นธรรม	

โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้ก�ากบัดูแลให้บริษัทผูรั้บตรวจสอบภายในมีความเป็นอสิระ	โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจน 

ก�ากับดูแลการตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานสากล

4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2562

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี	 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน	 ความเป็นอิสระ	 คุณสมบัติทักษะความรู ้

ความสามารถ	 และประสบการณ์	 ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชี	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท	 

เพื่อน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562

โดยสรุป	 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติทีดีคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน 

ตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีได้รบัมอบหมายโดยใช้ความรู	้ความสามารถประกอบกบัความระมดัระวงั	รอบคอบ	และมคีวามเป็นอิสระอย่างเพยีงพอ	 

โดยไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร	พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง	 ๆ	 เพื่อประโยชน์ต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	อย่างเท่าเทียมกัน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายณัฐดนัย  อินทรสุขศรี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษทั ไทรทนั 
โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

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

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนัขา้พเจา้ได้น า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 

การรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้าง  

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง
ซ่ึงรับรู้รายไดง้านก่อสร้างตามระดบัความกา้วหน้า
หรือขั้นความส าเร็จของการปฏิบติัตามภาระท่ี
ตอ้งปฏิบัติให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้วิธีผลผลิต
โดยระดับความก้าวหน้าหรือขั้นความส าเร็จ
ประเมินจากการส ารวจอัตราส่วนของงาน
ก่อสร้างท่ีท าเสร็จกบังานก่อสร้างทั้งหมดตาม
สัญญาโดยพิ จารณาจากการส ารวจทาง
กายภาพ  ดงันั้นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ 
ความถูกต้องของการรับรู้รายได้จากสัญญา
ก่อสร้างตามระดับความก้าวหน้าหรือขั้ น
ความส าเร็จของงานก่อสร้าง นั้ นเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ทั้ งน้ีนโยบายการบัญชีส าหรับรายได้ และ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวขอ้งกบัสัญญา
ก่อสร้าง ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 2.3.5 และขอ้ 10 ตามล าดบั 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 
 ท าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง 

 ทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน 
ท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้างรวมถึงระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการควบคุมภายใน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง และ 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ท าความเข้าใจเง่ือนไขของสัญญาก่อสร้างและทดสอบการ

ค านวณรายได้ว่ามีความถูกต้องและตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการรับรู้บญัชีส าหรับรายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง 

- ทดสอบการค านวณขั้นความส าเร็จของงาน และการค านวณ
รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง 

- เขา้ร่วมสังเกตการณ์งานก่อสร้างเพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณา
ขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 
การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม  
บริษัทย่อยและเงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 

เน่ืองจากการพิจารณาเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม  บริษัทย่อยและ 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนข้ึนอยู่กับดุลยพินิจ
และข้อสมมติฐานท่ีส าคัญท่ีผู ้บริหารของ
บริษทัน ามาใชใ้นการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่
จะได้รับคืนของเงินลงทุนดังกล่าว ดังนั้ น
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ การพิจารณา
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท ร่วม 
บริษัทย่อยและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนว่า
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีส าหรับเงินลงทุนใน
บ ริษัท ร่วม  บ ริษัท ย่อย  และเงินลงทุ น 
ระยะยาวอ่ืน และรายละเอียดเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม บริษัทย่อยและเงินลงทุนระยะ
ยาวอ่ืน ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 2.3.1 ขอ้ 2.3.6 ขอ้ 13 ขอ้ 14 และ
ขอ้ 15 ตามล าดบั 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 
 ท าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการดอ้ยค่า 

 ทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการดอ้ยค่า 

 ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการควบคุมภายใน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการดอ้ยค่า และ 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ริหารเก่ียวกบั

ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

- ท าความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของวธีิการประเมิน
มูลค่าและขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทัน ามาใช้ใน
ประมาณขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
บริษทัยอ่ยและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 
ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ซ่ึงคาดวา่
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม่ 
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เม่ือขา้พเจา้ได้อ่านรายงานประจ าปีหากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ
ท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่า 
มีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ 
ทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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เม่ือขา้พเจา้ได้อ่านรายงานประจ าปีหากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ
ท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่า 
มีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ 
ทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

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

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
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• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้า
รับผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้และประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ  รวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูมี้หน้าที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 วลัลภ  วไิลวรวทิย ์
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 
วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 
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หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 799,516,519 553,101,916 573,690,718 350,587,507
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 7 5,851,156 5,880,826 -              -              
เงินลงทุนชัว่คราว 8 8,800,000 26,695,015 8,800,000 26,695,015
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 9 185,040,872 175,861,298 22,940,674 15,395,128
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38.3 -                  -              296,000,000 186,100,000
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่เรียกเก็บ 10 534,212,574 82,049,583 -              -              
เงินจ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้าง 10 27,350,041 69,814,714 -              -              
งานระหวา่งก่อสร้าง -                  74,781 -              -              
สินคา้คงเหลือ 11 8,034,015 9,855,795 -              -              
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 57,130,774 29,946,562 187,497            91,940              
เงินมดัจ า 10,163,042 7,835,116 -              -              
เงินมดัจ าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 12 -                  -              -              -              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,638,466             2,638,466         2,204,308         2,204,308         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,638,737,459 963,754,072 903,823,197 581,073,898

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 7 78,579,065 69,426,903 -              -              
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 -                  -              -              -              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                  -              637,320,359 470,360,756
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 15 -                  -              -              -              
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 124,700,000 124,700,000 -              -              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 และ 20 562,297,382 344,862,874 47,899,619 54,221,977
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,236,810 1,111,941 201,437 159,539
ค่าใชสิ้ทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ 18 -                  -              -              -              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 23,746,469 71,004,356 642,954 480,697
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 99,657,905 30,806,877 3,341,322         2,860,625         
หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาจ่าย 38.4.3 20,232,654 -              -              -              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,037,000 485,000 201,000 201,000

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 911,487,285 642,397,951 689,606,691 528,284,594
รวมสินทรัพย์ 2,550,224,744 1,606,152,023 1,593,429,888 1,109,358,492

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 22 16,622,249           -              -              -              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 21 422,922,834 248,411,033 7,254,372 18,245,059
รายไดรั้บล่วงหนา้งานก่อสร้าง 10 94,366,577 128,446,602 -              -              
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ 10 162,975,153 66,139,119 -              -              
เงินประกนัผลงาน 113,657,552 105,287,540 -              -              
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 23 6,580,257 10,324,635 592,825 370,191

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 6,160 177,903 -              -              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 125,042                -              -              -              
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 3,878,820 7,260,737 654,144 1,163,200
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,625,867 3,127,967 1,429,209         -              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 825,760,511 569,175,536 9,930,550 19,778,450
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 48,463,452 -              -              -              
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 23 7,550,189 14,130,445 -              592,824
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 33,007,418 30,638,620 -              -              
หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญารับ 38.4.3 20,232,654 -              -              -              
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 24 12,656,991 7,596,089 5,484,161 3,044,434
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน 25 1,255,065 1,255,065 1,255,065 1,255,065

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 123,165,769 53,620,219 6,739,226 4,892,323
รวมหนีสิ้น 948,926,280 622,795,755 16,669,776 24,670,773

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 26.1
ทุนจดทะเบียน
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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุน้สามญั 9,633,578,407 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท
ช าระครบแลว้ 963,357,841 963,357,841

หุน้สามญั 8,033,578,407 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 
ช าระครบแลว้ 803,357,841 803,357,841

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 26.1 และ 26.3 636,854,830 236,854,830 636,854,830 236,854,830
ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงในสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 43 48,447,937 48,306,028 -              -              
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 26.2 2,411,902 1,829,026 2,411,902         1,829,026         
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 27 2,810,366             2,810,366         2,810,366         2,810,366         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (68,796,117) (73,841,453) (20,905,316) 51,535,509
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (7,769,511) (11,699,853) (7,769,511) (11,699,853)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,577,317,248 1,007,616,785 1,576,760,112 1,084,687,719
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 23,981,216 (24,260,517) -              -              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,601,298,464 983,356,268 1,576,760,112 1,084,687,719
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,550,224,744 1,606,152,023 1,593,429,888 1,109,358,492

-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

รายได้
รายไดง้านก่อสร้าง 10 1,150,230,248 2,273,376,232 -            -            
รายไดจ้ากการขาย 43 19,531,473 -              -            -            
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 43 1,959,480 -              -            -            
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -              103,035,966 -            108,642,662   
รายไดอ่ื้น 30 93,379,445 48,920,676 36,949,478     30,620,073     
ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ 43 10,322,520 -              -            -            

รวมรายได้ 1,275,423,166 2,425,332,874 36,949,478 139,262,735

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนงานก่อสร้าง 10 1,054,248,184 2,119,015,174 -            -            
ตน้ทุนขาย 12,663,349 -              -            -            
ตน้ทุนก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช้ 31 34,486,573 37,686,426 -            -            
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 122,610,865 119,412,265 74,296,611     60,773,266     
กลบัรายการคา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -              (72,897)             -            -            
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 7,723,475 21,892,658 7,723,475       21,892,658     
ขาดทุนอ่ืน -              -              -            295,692          
ตน้ทุนทางการเงิน 34 2,489,870 4,432,186 56,649            93,796            

รวมค่าใช้จ่าย 1,234,222,316 2,302,365,812 82,076,735 83,055,412

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 41,200,850 122,967,062 (45,127,257)    56,207,323
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 35 2,676,321 6,295,999 -            -            
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 38,524,529 116,671,063 (45,127,257)    56,207,323
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 36 -              37,664,628 -            -            
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 38,524,529 154,335,691 (45,127,257)    56,207,323
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 3,930,342 (2,241,152)        3,930,342 (2,241,152)      

รวมรายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 3,930,342 (2,241,152)        3,930,342 -2,241,152

รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 24 -              (3,630,839)        -            (1,861,448)      
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -              353,878            -            -            
รวมรายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -              (3,276,961)        -            (1,861,448)      
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 3,930,342 (5,518,113)        3,930,342 (4,102,600)
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 42,454,871 148,817,578 (41,196,915) 52,104,723

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

หน่วย : บาท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

ส่วนของก าไร (ขาดทุน) ที่เป็นของ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 32,358,904 110,990,639 (45,127,257) 56,207,323
ผูถื้อหุน้ของบริษทัจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -              37,664,628 -            -            

32,358,904 148,655,267 (45,127,257)    56,207,323
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 6,165,625 5,680,424 -            -            

38,524,529 154,335,691 -45,127,257 56,207,323

ส่วนของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 36,289,246 105,576,849 (41,196,915) 52,104,723
ผูถื้อหุน้ของบริษทัจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -              37,664,628 -            -            

36,289,246 143,241,477 (41,196,915) 52,104,723
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 6,165,625 5,576,101 -            -            

42,454,871 148,817,578 (41,196,915)    52,104,723

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น)
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 37.1 0.0037 0.0138 (0.0051) 0.0070
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -              0.0047 -            -            

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 37.2 0.0035 0.0131 (0.0049) 0.0067
ก าไรต่อหุน้ปรับลดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -              0.0045 -            -            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท 

บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนคำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 41,200,850       122,967,062     (45,127,257)     56,207,323
รำยกำรปรับปรุง

คำ่เส่ือมรำคำ 53,348,558       54,240,217       7,106,345 7,050,834
คำ่ตดัจ ำหน่ำย 549,528            1,074,151         36,694 858,266
กลบัรำยกำรคำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -              (72,897)             -              -              
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ (95,164)             (4,350,899)        (71,159)             -1,542,846
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 67,346              7,046,794         -              -              
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพย์ (187,345)           (2,645,680)        (2,042)               (848,947)           
กลบัรำยกำรคำ่เผ่ือสินคำ้ลำ้สมยั (325,308)           -              -              -              
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 111,198            -              -              -              
ภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยขอคืนไม่ได้ 54,895              -              -              -              
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทุนบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -              -              -              295,692            
คำ่ใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 5,660,902         2,363,848         2,439,727 847,755
ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนชัว่ครำว 7,723,475         21,892,658       7,723,475 21,892,658
ก ำไรจำกกำรซ้ือธุรกิจ (10,322,520)     -              -              -              
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -              (103,035,966)   -              (108,642,662)   
รำยไดเ้งินปันผล -              (1,299,214)        -              (1,299,214)        
รำยไดด้อกเบ้ีย (3,755,189)        (2,750,008)        (16,617,669)     (11,876,156)     
คำ่ใชจ่้ำยโครงกำรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัส ำหรับพนกังำน 582,876            1,829,026         663,273 1,266,249
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 2,489,870         4,432,186         56,649 93,796

97,103,972 101,691,278 (43,791,964)     (35,697,252)     
กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (417,101)           (30,022,846)     (570,376)           749,214
มูลคำ่งำนท่ีท ำเสร็จและยงัไม่เรียกเกบ็ (452,162,991)   259,965,331 -              -              
เงินจ่ำยล่วงหน้ำคำ่ก่อสร้ำง 42,464,673 173,679,460 -              -              
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 74,781 4,294,369 -              -              
สินคำ้คงเหลือ 2,147,088 (92,578)             -              -              
ภำษีมูลคำ่เพ่ิมสุทธิตำมหน่วยภำษี (11,768,915)     (5,726,531)        (95,557)             (675,455)           
คำ่เช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหน้ำตดัจ ำหน่ำยภำยในหน่ึงปี -              8,391,567 -              -              
เงินมดัจ ำ (2,327,926)        (6,948,079)        -              -              
หลกัประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำจ่ำย (20,232,654)     -              -              -              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -              (2,550,437)        -              -              

บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (ต่อ)

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 75,510,496       9,307,437         (11,049,390)     2,279,414         
รำยไดรั้บล่วงหน้ำคำ่ก่อสร้ำง (34,080,024)     (169,117,742)   -              -              
ตน้ทุนท่ียงัไม่เรียกช ำระ 96,836,034       (198,609,467)   -              -              
เงินประกนัผลงำน 8,370,012         105,287,540     -              -              
หลกัประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำรับ 20,232,654       -              -              -              
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย (3,381,917)        3,558,868         (509,056)           1,006,078         
ผลประโยชน์พนกังำนจ่ำย (600,000)           (1,042,056)        -              (773,864)           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,450,378         2,316,717         1,429,209         -              

เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำนก่อนดอกเบ้ียรับ
ตน้ทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ (180,781,440)   254,382,831 (54,587,134)     (33,111,865)     

ดอกเบ้ียรับ 3,755,189         2,750,008         9,642,500 2,275,356
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (2,479,795)        (4,432,186)        (56,649)             (93,796)             
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (23,928,918)     (71,452,804)     (642,954)           (480,697)           
เงินสดรับจำกกำรขอคืนภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 2,098,401         -              -              -              
จากการด าเนินงานที่ยกเลกิ -              65,415,123       -              -              
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (201,336,563)   246,662,972 (45,644,237)     (31,411,002)     
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง
เงินสดจ่ำยให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (29,548,337)     -              -              -              
เงินสดจ่ำยให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -              -              (378,000,000)   (2,100,000)        
เงินสดรับช ำระคืนจำกเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -              -              268,100,000     -              
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระค ้ำประกนัเพ่ิมข้ึน (9,122,492)        (42,082,463)     -              -              
เงินสดจ่ำยจำกกำรซ้ือเงินลงทุนชัว่ครำว -              (318,484,927)   -              (318,484,927)   
เงินสดจ่ำยซ้ือหุน้กู้ -              (29,677,257)     -              (29,677,257)     
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนชัว่ครำว 14,101,882       351,561,407     14,101,882       351,561,407     
เงินสดรับจำกกำรขำยหุน้กู้ -              110,888,973     -              110,888,973     
เงินสดจ่ำยสุทธิในกำรซ้ือธุรกิจ (39,803,566)     -              -              -              
เงินสดจ่ำยเพ่ือกำรเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -              -              (167,040,000)   -              
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -              -              -              (30,509,700)     
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -              225,496,600     -              225,496,600     
เงินสดจ่ำยซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (6,591,108)        (6,508,380)        (816,705)           (2,061,300)        
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 141,664            8,988,024         110,841            2,772,697         
เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (566,750)           (984,955)           (76,550)             (150,600)           
เงินสดรับเงินปันผล -              1,299,214         -              1,299,214         
จากการด าเนินงานที่ยกเลกิ -              (83,001,248)     -              -              
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (71,388,707)     217,494,988 (263,620,532)   309,035,107     

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (5,233,662)        -              -              -              
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -              (30,000,000)     -              -              
เงินสดจ่ำยหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน (10,324,635)     (33,693,749)     (370,190)           (822,824)           
เงินสดรับสุทธิจำกกำรเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยจำกส่วนไดเ้สีย
    ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 1,960,000         -              -              -              
เงินสดจ่ำยเงินปันผล (27,261,830)     -              (27,261,830)     -              
เงินสดจ่ำยจำกส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -              (22,590,043)     -              -              
เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -              (39,509,699)     -              -              
เงินสดรับเพ่ิมทุนจดทะเบียน 560,000,000     -              560,000,000     -              
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 519,139,873     (125,793,491)   532,367,980     (822,824)           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ 246,414,603     338,364,469     223,103,211     276,801,281     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดยอดคงเหลือตน้ปี 553,101,916 214,737,447 350,587,507 73,786,226
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดยอดคงเหลือปลำยปี 6 799,516,519 553,101,916 573,690,718 350,587,507

รายการที่มิใช่เงนิสดและข้อมูลเพิม่เติม
เจำ้หน้ีอ่ืนจำกกำรซ้ือ อำคำรและอุปกรณ์ 915,038 549,952 478,290 471,325
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลคำ่ยติุธรรม

ของหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำยในส่วนของผูถื้อหุน้ 7,769,511 11,699,853 7,769,511 11,699,853

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 
 

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

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 
 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
29. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
30. รายไดอ่ื้น 
31. ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช ้
32. ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 
33. ค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัตามลกัษณะ 
34. ตน้ทุนทางการเงิน 
35. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
36. การด าเนินงานท่ียกเลิก 
37. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
38. รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
39. การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
40. ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานและการจ าแนกตามรายได ้
41. หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 
42. ภาระผกูพนัตามสัญญากบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
43. การซ้ือธุรกิจ 
44. คดีฟ้องร้อง 
45. การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
46. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
47. การอนุมติังบการเงิน 

 
 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 
 

 

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 และ ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

บริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการถือเงินลงทุนและใหบ้ริการท่ีปรึกษาและบริหารงานใหก้ลุ่มบริษทั 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ท่ีรวมในการจดัท างบการเงินรวมมีดงัน้ี 
   ส่วนได้เสียใน 
   ควำมเป็นเจ้ำของ 
  ประเทศที่ 2562 2561 

ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ กิจกำรจัดตั้ง ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัทย่อยทางตรง     
บริษทั ดิจิตอล ไร้ท ์พิคเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)* จ าหน่ายเทปวดีีโอและวซีีดี ประเทศไทย 100.00 100.00 
บริษทั ไทรทนั ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
(เดิมช่ือ “บริษทั อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั”) 

ให้บริการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ประเทศไทย 100.00 100.00 

บริษทั ไทรทนั เอ็นจีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (เดิมช่ือ “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* ผลิตรายการโทรทศัน์และให้บริการเคเบ้ิลทีว ี 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 
บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั** ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวภาพ ประเทศไทย    80.00                 - 

 *            จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้และอยูใ่นระหวา่งช าระบญัชี 
**     ซ้ือธุรกิจระหวา่งปี 2562 (ดูหมายเหตุขอ้ 43) 

รายการระหวา่งบริษทัที่มีสาระส าคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินของบริษทัย่อย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ท่ีไดต้รวจสอบแลว้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้น 
งบการเงินน้ีจึงอาจไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยูห่รือผลการด าเนินงานซ่ึงอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีบริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดด้ าเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน 
2.1 เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

(1) งบการเงินของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง “การน าเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี               
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจดัท าและส่งงบการเงินและรายการ
เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และ                   
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง “ก าหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2559” ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 

(2) กลุ่มบริษัทจัดท าบัญชี เป็นเงินบาทและจัดท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทย                    
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย 

(3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับปีบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบั
ใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค า
และค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้การปรับปรุงถอ้ยค าในนโยบายการบญัชี
ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3.19 เร่ืองการรับรู้รายได ้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำ
บัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2562 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
2562 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและ
ค าศพัท์ และการอา้งอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ยกเวน้มาตรฐาน
ฉบบัต่อไปน้ีซ่ึงมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขอ้ก าหนดและแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

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

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกลุ่ม
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทาง
การเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการ
เกี่ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือ
ทางการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีจะน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ก าหนดหลกัการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและ
วธีิปฏิบติัในงบการเงินทั้งทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสัญญาเช่าเม่ือมีผลบงัคบัใช้ ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง 
สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจ
ท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่า
ท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
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ส าหรับการบญัชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งเป็นสาระส าคญั โดยยกเลิกการแยกประเภทระหวา่งสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญา
เช่าการเงินภายใต้มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  17 และก าหนดให้ผู ้เช่ารับรู้รายการ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลส าหรับสัญญา
เช่าทั้งหมด ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า อยา่งไรก็ตาม 
การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือ
สัญญาเช่าการเงินโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องมาเร่ิมถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท  เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ี 
มีผลบังคับใช้ โดยผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิม
ถือปฏิบติั 

2.2 สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้
แสดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

2.3 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตาม 
กฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่าง
กนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณ เช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
เร่ืองการรับรู้รายไดเ้น่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง “รายได้
จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้” มาถือปฏิบติั ซ่ึงเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการ
รายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินส าหรับปี ปัจจุบัน ตามท่ีอธิบายในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 2.1 (3) 
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งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยดงัต่อไปน้ี 

2.3.1 บญัชีกลุ่มบริษทั - เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
บริษัทย่อย 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทั
ควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริษทัมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจาก
การ เก่ียวข้องกับผู ้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถท าให้ เกิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการใช้อ านาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของ
บริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัย่อย 
กลุ่มบริษทัจะไม่น างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนับจากวนัท่ี
กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจควบคุม 

กลุ่มบริษทับันทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้
ส าหรับการซ้ือบริษทัย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และ
หน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนได้เสียในส่วนของ                   
ผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินที่ผูซ้ื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนที่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ี
อาจเกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการ
รวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของ
หุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อต้องวดัมูลค่าส่วนได้เสียท่ี 
ผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและ
รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในก าไรหรือขาดทุน 
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ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงั
วนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ี
คาดวา่จะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และให้
บนัทึกการจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมใน 
ผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือ
ท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกวา่มูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีระบุได้ท่ีได้มา ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้
มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของ
ส่วนได้เสียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีได้มาเน่ืองจากการซ้ือในราคาต ่ากว่า
มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงัก าไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริง
ระหวา่งกนัในกลุ่มบริษทั ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในท านองเดียวกนั 
เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า นโยบายการบญัชี
ของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทุนหัก             
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึน
จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั้นจะรวมตน้ทุนทางตรง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 

รายช่ือของบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 
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รายการและส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม 
กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ี
เป็นของเจา้ของกลุ่มบริษทั ส าหรับการซ้ือส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่าง
ระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาใน
บริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และก าไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 

การจ าหน่ายบริษัทย่อย  
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุม ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีเหลืออยูจ่ะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้
มูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้น
จะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงค์ในการวดั
มูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมค้า หรือ
สินทรัพยท์างการเงิน ส าหรับทุกจ านวนท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่ากลุ่มบริษทัมีการจ าหน่ายสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 

บริษัทร่วม 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใตว้ิธี
ส่วนได้เสีย กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของ
เงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุน
ของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมของ
กลุ่มบริษทัรวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 

ถ้าส่วนได้เสียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญั  
กิจการตอ้งจดัประเภทรายการท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเขา้ก าไรหรือขาดทุน
เฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 

93

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 
 

- 9 - 
 

ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะ
รวมไวใ้นก าไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภายหลงั
การไดม้าจะรวมไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงั
การไดม้าดงักล่าวขา้งตน้ จะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่ง
ขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 

กลุ่มบริษทัมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีวา่มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงวา่เงินลงทุนใน
บริษทัร่วมเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มบริษทัจะค านวณผลขาดทุน
จากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกบัมูลค่าตามบญัชีของ
เงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

รายการก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะตดับญัชีเท่าท่ี
กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชี
ในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า  

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทุน
หักการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึน
จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุน
ทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 

2.3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เม่ือทวงถามเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ี
ได้มา เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
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2.3.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะ
วดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยูห่ักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประมาณจาก
การสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่าง
ราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้  
หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริการ 

2.3.4 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ราคาทุน
ของสินคา้ค านวณโดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือและ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้ ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลด
เกี่ยวขอ้งทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที่ได้รับคืน กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผื ่อ
การลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจ  าเป็น 

2.3.5 สัญญาก่อสร้าง 
รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 
รายได้ตามสัญญาก่อสร้างประกอบด้วยจ านวนเม่ือเร่ิมแรกตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญาบวก
จ านวนท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสัญญาอนัเกิดจากการดดัแปลงงาน การเรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะก่อให้เกิดรายได้
และสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

เม่ือสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายไดต้ามสัญญา
จะถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามระดบัความก้าวหน้า
หรือขั้นความส าเร็จของการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้วิธี
ผลผลิต โดยระดบัความกา้วหนา้หรือขั้นความส าเร็จประเมินจากการส ารวจอตัราส่วน
ของงานก่อสร้างที่ท  าเสร็จก ับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณาจาก
การส ารวจทางกายภาพ ดงันั้น กลุ่มบริษทัตอ้งส ารวจอตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จ
กบังานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยพิจารณาจากการส ารวจทางกายภาพ 
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หากไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายไดต้ามสัญญา
ก่อสร้างจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกวา่ตน้ทุนค่าก่อสร้างตามสัญญาท่ีเกิดข้ึนและมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

ผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 
เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุนค่าก่อสร้างทั้งส้ินจะสูงกวา่รายไดต้ามสัญญา
ก่อสร้างทั้งส้ิน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากงานก่อสร้างตามสัญญา
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

มลูค่างานท่ีท าเสร็จท่ียงัไม่ได้เรียกช าระและรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 
จ านวนรวมของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนัและก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้แลว้ของแต่ละ
สัญญาจะน าไปเปรียบเทียบกบัเงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูจ้า้งถึงวนัส้ินปี 

หากตน้ทุนของงานระหว่างก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนรวมกบัก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้แลว้ของ
แต่ละสัญญามีจ านวนสูงกวา่งวดท่ีเรียกเก็บ ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจะแสดงเป็นยอดสินทรัพย์
ในบญัชีมูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่เรียกเก็บ 

หากจ านวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บสูงกว่าต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนรวมกับ
ก าไรขาดทุนท่ีรับรู้แลว้ของแต่ละสัญญา ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจะแสดงเป็นยอดหน้ีสินในบญัชี
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 

งานระหว่างก่อสร้าง 
ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการก่อสร้างท่ีตอ้งท าในอนาคตรับรู้
เป็นงานระหวา่งก่อสร้างหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 
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2.3.6 เงินลงทุน 
เงินลงทุนช่ัวคราว 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนประเภทหลกัทรัพยหุ์้นทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใชร้าคาเสนอซ้ือของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวด 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนด แสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย 

ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้รับรู้เป็น
รายการก าไรหรือรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายรับรู้ใน
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีที่มีการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้
ผลขาดทุนนั้นทนัทีในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

การวดัมลูค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินใน
รายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะ
สามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง บริษทัพิจารณาถึง
ลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคา
ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายติุธรรมและ/หรือการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินน้ีใชต้ามเกณฑ์ตามท่ีกล่าว  

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนคือเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการ
ของตลาดแสดงในราคาทุนหกัการดอ้ยค่า 
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2.3.7 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือครองโดยกลุ่มบริษัทเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจาก                
การเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอย่าง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้านโดยกิจการใน
กลุ่มบริษทั จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 

กลุ่มบริษัทจดัประเภทท่ีดินท่ีถือไวภ้ายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย ์                 
เพื่อการลงทุนเม่ืออสังหาริมทรัพย์นั้ นเป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพย ์                     
เพื่อการลงทุน  

การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึง
ตน้ทุนในการท ารายการและตน้ทุนการกูย้ืม ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์
ของการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการกู ้ยืมจะถูกรวมในขณะท่ี
การซ้ือหรือการก่อสร้างและจะหยุดพกัทันทีเม่ือสินทรัพย์นั้ นก่อสร้างเสร็จอย่างมี
นัยส าคญั หรือระหว่างที่การด าเนินการพฒันาสินทรัพยที์่เขา้เง่ือนไขหยุดชะงกัลง
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น 
และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 

มูลค่ายุติธรรมจะต้องสะท้อนถึงกระแสเงินสดจ่ายต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเน่ืองจาก
อสังหาริมทรัพย  ์กระแสเงินสดจ่ายบางรายการได้สะท้อนอยู่ในรูปหน้ีสินแล้วรวมทั้ง
หน้ีสินสัญญาเช่าทางการเงิน ในขณะท่ีรายการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสดจ่ายรวมทั้ง
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน ยงัไม่มีการรับรู้ในงบการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไม่ได้สะทอ้นถึงรายจ่ายฝ่ายทุนใน
อนาคตท่ีจะจ่ายเพื่อปรับปรุงหรือท าให้อสังหาริมทรัพยน์ั้นดีข้ึน และไม่ไดส้ะทอ้นถึง
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะได้รับจากรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตนั้น เวน้แต่                    
ผูมี้ส่วนร่วมทางการตลาดจะน ามาพิจารณาในการหามูลค่าของอสังหาริมทรัพย ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

98

รายงานประจำาปี 2562



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 
 

- 14 - 
 

กลุ่มบริษทัจะตอ้งตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เม่ือกิจการจ าหน่ายหรือ
เลิกใช้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้นอย่างถาวร และคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจ าหน่าย 

กรณีที่กลุ่มบริษทัจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยที์่มูลค่ายุติธรรมโดยผูซ้ื้อและผูข้ายไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกนัและเจรจาต่อรองในลกัษณะท่ีเป็นอิสระจากกนั มูลค่าตามบญัชี
ก่อนขายจะมีการปรับไปใช้ราคาในการท ารายการ และบนัทึกผลก าไรสุทธิจาก
การปรับมูลค่าของอสังหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมในก าไรหรือขาดทุน 

หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ท่ีดินไม่มีการหักค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอ่ืน  ๆ 
จะค านวณตามวิธีเส้นตรง  เพื่อท่ีปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้
ประโยชน์ดงัน้ี 

อาคาร 20  ปี 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเมื่อมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตใน
รายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 

2.3.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย  ์ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือสินทรัพยน์ั้น 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ราคาทุนของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึง ราคาซ้ือ อากรขาเขา้ ภาษีซ้ือท่ี
เรียกคืนไม่ได้ (หลงัหักส่วนลดการคา้ และจ านวนท่ีได้รับคืนจากผูข้าย) และตน้ทุน
ทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสถานท่ีและ
สภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร รวมทั้งตน้ทุนท่ีประมาณท่ีดี
ท่ีสุดส าหรับการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระผกูพนั
ของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนเม่ือกิจการไดสิ้นทรัพยน์ั้นมาหรือเป็นผลจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้น
ในช่วงเวลาหน่ึง 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีก
สินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษทัและตน้ทุนดังกล่าวสามารถวดัมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่อถือ มูลค่าตามบญัชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตดัรายการออก 
ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืน ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายใน
ก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละ
ชนิดตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ตามอายสุัญญาเช่า,  20 ปี และ 25  ปี 
ป้ายโฆษณา  
- ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2556 5  ปี 
- ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  10  ปี 
- ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป ตามอายสุัญญาเช่าท่ีดิน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามอายสุัญญาเช่า 
อุปกรณ์ส าหรับการผลิตและออกอากาศ 5 - 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 - 5  ปี 
ระบบสาธารณูปโภค ตามอายสุัญญาเช่าท่ีดิน และ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 และ 10  ปี 
เคร่ืองจกัร 5 ปี, 15  ปี และ 25 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5  ปี 
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ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอาย ุ
การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลด
ใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบ
จากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์
และจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

2.3.9 ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมคือส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่ม
กิจการในสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีระบุได้ และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษัทย่อย  
ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงบริษทัย่อยนั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยจะแสดง
เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ 
ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือมีการขายกิจการ 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ี
ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนั
ซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ท่ีเกิดความนิยมเกิดข้ึนและระบุส่วนงาน
ด าเนินงานได ้
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2.3.10  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมาจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน
โดยค านวณจากตน้ทุนในการไดม้า และการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
สามารถน ามาใช้งานไดต้ามประสงค ์และจะถูกตดัจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

2.3.11 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบ
การดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า 
เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าสุทธิท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย
เทียบกบัมูลค่าจากการใช ้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้
เพื่อวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน
นอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมิน
ความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

2.3.12  สัญญาเช่า 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนจากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยงัคงอยู่กับ                
ผูใ้ห้เช่าบนัทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน                 
จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยใชว้ิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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สัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน หากสัญญานั้ นโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยไ์ปใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

สินทรัพย์ท่ีเช่าจะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระ
หน้ีสินท่ีจะต้องจ่าย ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ท่ีเช่าค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอาย ุ               
การให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ละรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ดอกเบ้ียซ่ึงค านวณโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงหรือ
ตน้ทุนทางการเงินรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

2.3.13  เงินกูย้มื 
เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัท า
รายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้มืวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่ายผลต่างระหวา่ง
เงินท่ีได้รับ (หักด้วยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อ
ช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตลอดช่วงเวลา
การกูย้มืโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงินกูใ้นกรณี
ท่ีมีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะ
รอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใช้วงเงิน
บางส่วนหรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ ส าหรับการให้บริการ
สภาพคล่องและจะตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้
เล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2.3.14 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจ านวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและ 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน 
ภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระในงวดปัจจุบนัค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปี ก าไรทางภาษี
แตกต่างจากก าไรท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เน่ืองจาก
ก าไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอ่ืน ๆ 
และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายทางภาษี หน้ีสินภาษีเงินได้
ในงวดปัจจุบนัค านวณโดยใช้อตัราภาษีที่บงัคบัใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบงัคบัใช้ 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใช้ในการค านวณ
ก าไรทางภาษี  (ฐานภาษี) บริษัทรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผล
แตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับ                  
ผลแตกต่างชัว่คราวเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรทางภาษีจะมีจ านวนเพียง
พอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน สินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เม่ือก าไรทางภาษีท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ลดลง 
การกลบัรายการจะท าเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียง
พอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้

มูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณดว้ยอตัราภาษีท่ีบงัคบัใช้
อยูห่รือท่ีคาดวา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2.3.15 ผลประโยชน์พนกังาน 
ผลประโยชน์พนกังานของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยผลประโยชน์หลงัออกจากงานทั้งท่ี
เป็นโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการท่ี
กลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบให้กบักิจการท่ีแยกต่างหาก กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายช าระเพิ่มเติมจากท่ีไดส้มทบไว้
แลว้หากกองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายช าระภาระผูกพนัจากการให้บริการของ
พนกังานทั้งในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการท่ีไม่ใช่
โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะก าหนดจ านวนผลประโยชน์ท่ี
พนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายุ ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหน่ึงหรือหลายปัจจยั เช่น อายขุอง
พนกังาน อายกุารท างาน และค่าตอบแทน 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
- โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทัได้จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยใช้แผนการก าหนดอตัราการจ่าย
สมทบโดยท่ีสินทรัพยข์องกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและ
บริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนส ารองเล้ียงชีพดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบ
กองทุนจากพนกังานและกลุ่มบริษทั เงินจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพของ
กลุ่มบริษัท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เกี่ยวขอ้ง ส าหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกว่าจะมี
การไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบก าหนดจ่าย 

- โครงการผลประโยชน์ 
ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจ้างงานของกลุ่มบริษัท 
พนักงานท่ีท างานครบ 120 วนั มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยเน่ืองจากการเลิกจา้ง การให้
ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน หรือ              
เม่ือท างานครบอายุเกษียณ 60 ปี ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดโดยข้ึนอยู่กบัระยะเวลา
ท างาน ซ่ึงอตัราท่ีใช้ในปัจจุบนัก าหนดไว ้400 วนัของเงินเดือนเดือนสุดทา้ยและ
อาจปรับปรุงเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 
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หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั
ของภาระผูกพนั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
โครงการ และปรับปรุงดว้ยตน้ทุนบริการในอดีตที่ยงัไม่รับรู้ ภาระผูกพนัน้ีค านวณ
โดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้
ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด
ออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงิน
เดียวกับสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพัน  และวนัครบก าหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับ
ระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระผกูพนัโครงการ 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่เกิดข้ึนจาก
การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐาน ส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิด  

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่การเปล่ียนแปลง
โครงการผลประโยชน์นั้ นจะมีเง่ือนไขซ่ึงผูกกับระยะเวลาท่ีพนักงานยงัคงต้อง
ให้บริการตามท่ีก าหนด (ระยะเวลาการให้สิทธิ) ซ่ึงในกรณีน้ีตน้ทุนการให้บริการใน
อดีตจะถูกตดัจ าหน่ายโดยวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ ตน้ทุนบริการในอดีต
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระด้วยตราสารทุนท่ีกิจการให้สิทธิแก่ผูบ้ริหารและ
พนกังาน จะถูกวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ ณ วนัท่ีให้สิทธิ มูลค่า
ยุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้  วัดมูลค่าโดยวิธี  Binomial Model ภายใต้ข้อ
สมมติฐานทางการเงิน เช่น ราคาหุ้น ณ วนัท่ีให้ใบส าคญัแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ       
ค่าความผนัผวนของราคาหุ้นท่ีคาดหวงั ช่วงเวลาท่ีคาดว่าจะมีผูม้าใช้ใบส าคญัแสดง
สิทธิครบ อตัราเงินปันผลท่ีคาดหวงั และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง 
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มูลค่ายุติธรรมจะพิจารณา ณ วนัท่ีให้สิทธิ จะถูกบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายดว้ยวิธีเส้นตรง
ตลอดระยะเวลาท่ีตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิ และรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น   
ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตข้อ้สันนิษฐานของกลุ่มบริษทัว่า ตราสารทุนดงักล่าวจะถูกใช้สิทธิ
ทั้งหมด 

ทุก ๆ ส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประมาณจ านวนผูม้าใช้ตราสารทุน
ดงักล่าว หากขอ้มูลในภายหลงับ่งช้ีวา่จ  านวนตราสารทุนท่ีคาดวา่จะไดรั้บสิทธิแตกต่าง
จากประมาณการเดิม ณ วนัท่ีไดรั้บสิทธิ ส่วนต่างจะถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและปรับปรุงส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

2.3.16  ประมาณการหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมาย
หรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัท าไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระ
ภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษทัตอ้งสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มบริษทัก าหนดความน่าจะเป็นท่ี
กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความ
น่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั้งประเภท แมว้า่ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการ
จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อช าระภาระผูกพนับางรายการท่ีจดัอยู่ในประเภทเดียวกนัจะมี
ระดบัต ่า   

กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่าย
ที่คาดว่าจะตอ้งน ามาจ่ายช าระภาระผูกพนั  โดยใช้อตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึง
การประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียง
เฉพาะของหน้ีสินท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่า
ของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
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2.3.17  เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมีเหตุผลชัดเจนว่าจะได้รับ
การอุดหนุนนั้นและกลุ่มบริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดมาพร้อมกบั
การอุดหนุนนั้น กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายได ้กล่าวคือรายไดส่้วนเพิ่ม
ราคาขาย (Adder) ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่ง
ประเทศไทย โดยกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้ดังกล่าวในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน โดยแสดงไวเ้ป็นรายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า 

รายได้จากสัญญาท่ีมีหลายองค์ประกอบถูกปันส่วนตามสัดส่วนโดยปันส่วนด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศ ตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั กรณีท่ีสัญญามีภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ผลต่างจากการรับรู้รายได้ และภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา 
รับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินตามสัญญา และทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

2.3.18  ทุนเรือนหุน้ 
หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุน้ 

ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือหุ้นซ่ึงสุทธิ
จากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของผูถ้ือหุ้น  โดยน าไปหักจากส่ิงตอบแทนที่ได้รับ
จากการออกตราสารทุนดงักล่าว 

2.3.19 การรับรู้รายได ้
รายไดง้านก่อสร้างรับรู้โดยอา้งอิงตามขั้นความส าเร็จของระดบับริการท่ีท าเสร็จแลว้  
ดูนโยบายการบญัชีขอ้ 2.3.5 เร่ืองสัญญาก่อสร้าง 

รายได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศของแต่ละภาระท่ีต้อง
ปฏิบติัตามสัญญา 

รายไดจ้ากการขายรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือการควบคุม
สินคา้ถูกโอนใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ 
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รายไดจ้ากสัญญาท่ีมีหลายองคป์ระกอบถูกปันส่วนตามสัดส่วนโดยปันส่วนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั กรณีท่ีสัญญามีภาระท่ีตอ้ง
ปฏิบติั ณ เวลาใดเวลาหน่ึงและตลอดช่วงเวลาหน่ึง ผลต่างจากการรับรู้รายได้ และ
ภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา รับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินตามสัญญา และ
ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมีเหตุผลชัดเจนว่าจะได้รับการ
อุดหนุนนั้นและกลุ่มบริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดมาพร้อมกบัการ
อุดหนุนนั้น ดูนโยบายการบญัชีขอ้ 2.3.17 เงินอุดหนุน 

รายไดด้อกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

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

ก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเม่ือมีการช าระเงินและท่ีเกิด
จากการแปลงค่ารับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
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2.3.21 ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน  ผู ้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน
หมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของ
ส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ คณะกรรมการบริษทัท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ 

2.3.22 ตน้ทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกู้ยืม ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสิน
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ และค่าใชจ่้ายท านองเดียวกนับนัทึกในก าไร
หรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน 

2.3.23 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีท่ี
เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอก
ในระหวา่งปี ในกรณีท่ีมีการเพิ่มทุนใชจ้  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัตามระยะเวลา
การรับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน และในกรณีท่ีลดทุนใชจ้  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ตามระยะเวลาการจดทะเบียนการลดทุน ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค านวณจาก
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีรวมสมมติฐานว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าไดถู้กแปลง
เป็นหุน้สามญัทั้งหมด 

3. กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

กิจกรรมของกลุ่มบริษทัยอ่มมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด 
(รวมถึงความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  ความเส่ียงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและ
แสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีท าให้เสียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัให้
เหลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้  

110

รายงานประจำาปี 2562



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 
 

- 26 - 
 

การจดัการความเส่ียงด าเนินงานโดยฝ่ายการเงินเป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการของ
บริษทั ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษทัจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทางการเงินดว้ยการ
ร่วมมือกันท างานอย่างใกล้ชิดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษทั ฝ่ายการบริหารของ 
กลุ่มบริษทัจะก าหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็น 
ลายลักษณ์อักษรรวมถึงนโยบายส าหรับความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงการให้สินเช่ือ การใช้ตราสาร
อนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกินในการ
จดัการความเส่ียง 

3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน คือความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะ
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนในตลาด 

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

3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
รายได้และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด ธุรกรรมทั้งหมดท่ีใชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนเขา้ท ารายการ กลุ่มบริษทั
ไม่มีสินทรัพยท่ี์ตอ้งอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียอยา่งมีนยัส าคญั    

3.1.3 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
กลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ กลุ่ม
บริษทัมีนโยบายท่ีเหมาะสมเพื่อท าให้เช่ือมัน่ได้ว่าได้ให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติั
สินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและรายการเงินสดได้เลือกท่ีจะท ารายการกบัสถาบนั
การเงินท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสูง กลุ่มบริษทัมีนโยบายจ ากดัวงเงินธุรกรรมการให้
สินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแต่ละแห่งอยา่งเหมาะสม  
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3.1.4 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
จ านวนเงินสดท่ีมีอยา่งเพียงพอยอ่มแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของสภาพคล่องอยา่ง
รอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการท่ีมีวงเงิน
อ านวยความสะดวกในการกูย้ืมท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอ ส่วนงานบริหาร
เงินของกลุ่มบริษทัได้ตั้งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการ
รักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหามาได้เน่ืองจากลกัษณะธรรมชาติของ
ธุรกิจท่ีเป็นฐานของกลุ่มบริษทัมีความสามารถเปล่ียนแปลงได ้ 

3.2 การประมาณมูลค่ายติุธรรม 
เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

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

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ได้มาจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้
(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมใน
ระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูลท่ีอยู่ในระดบัต ่าสุดท่ีมีสาระส าคญั
ส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเปิดเผยดว้ยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตาม
วธีิการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม แสดงไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 
 มูลค่ำยุตธิรรม มูลค่ำยุตธิรรม ล ำดบัช้ันมูลค่ำ และข้อมูลทีใ่ช้ในกำรวดัมูลค่ำ 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 2562 2561 2562 2561 ยุตธิรรม ยุตธิรรม 
 บำท บำท บำท บำท   

1. เงินลงทุนระยะสั้นใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  
- ตราสารทุน 

8,800,000 26,695,015 8,800,000 26,695,015 ล าดบั 1 ราคาเสนอซ้ือของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของงวดบญัชี 

2. อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน 

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

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี  

4. ประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยูบ่น
พื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มี
เหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

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

4.1 การรับรู้รายได ้
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดง้านก่อสร้างตามระดบัความกา้วหนา้หรือขั้นความส าเร็จของการปฏิบติั
ตามภาระท่ีต้องปฏิบติัให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้วิธีผลผลิต  โดยระดับความก้าวหน้าหรือขั้น
ความส าเร็จประเมินจากการส ารวจอตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จกบังานก่อสร้างทั้งหมด
ตามสัญญาโดยพิจารณาจากการส ารวจทางกายภาพ ดงันั้น กลุ่มบริษทัตอ้งส ารวจอตัราส่วนของ
งานก่อสร้างท่ีท าเสร็จกับงานก่อสร้างทั้ งหมดตามสัญญา โดยพิจารณาจากการส ารวจทาง
กายภาพ  
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4.2 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอาย ุ 
การให้ประโยชน์และมูลค่าซากเม่ือเลิกให้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวน
อายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าซากใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่า ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

4.3 การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัร่วม และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย เงินลงทุนในบริษทัร่วม และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนแสดงโดยใช้วิธีราคา
ทุนใน งบการเงินเฉพาะกิจการ และปรับปรุงด้วยการด้อยค่าเน่ืองจากราคาทุนของเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัร่วม และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนซ่ึง
ประเมินจากมูลค่าจากการใช ้โดยผูบ้ริหารไดท้  าการประเมินและพิจารณาจากผลประกอบการใน
อดีต ความผนัผวนของปัจจยัภายนอกอ่ืนท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน และไดจ้ดัท า
และสอบทานประมาณการทางการเงินและประมาณการกระแสเงินสดของผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บจากบริษทัเหล่านั้นในอนาคตเพื่อประกอบการประเมิน  

4.4 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวบางรายการซ่ึงมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยการประมาณการของผูบ้ริหาร ซ่ึงมีขอ้สมมติฐาน
จากการคาดการณ์ผลก าไรท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต และปรับปรุงด้วยปัจจยัความผนัผวน
ภายนอกอย่างอ่ืนท่ีคาดว่าจะกระทบต่อประมาณผลก าไรท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รวมทั้งการพิจารณา
การใชผ้ลขาดทุนทางภาษีในอดีต ซ่ึงผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาดว้ยหลกัความระมดัระวงัรอบคอบ 

4.5 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุข้ึนอยู่กบั
หลายปัจจยัท่ีใช้ในการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั 
รวมถึงข้อสมมติฐานเก่ียวกับอัตราคิดลด การเปล่ียนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผล
กระทบต่อมูลค่าของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
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กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ใน
การก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมกลุ่มบริษทัพิจารณาใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีต้องจ่ายช าระ
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระประมาณ
การหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืน ๆ ส าหรับประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลเพิ่มเติมอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 24 

5. กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน 
และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น 
การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน  

6. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
        
เงินสดในมือ 262,824  148,821  13,186  3,183 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 204,333,297  321,888,657  19,237,438  229,249,547 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย ์ 594,920,398  229,777,536  554,440,094  121,334,777 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทฝากประจ า -  1,286,902  -  - 
 799,516,519  553,101,916  573,690,718  350,587,507 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 - 1.30 ต่อปี 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 0.10 - 1.10 ต่อปี) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษทั
และบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นสกุลเงินบาท 

7. เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีต่ิดภำระค ำ้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนัเป็นเงินฝากออมทรัพย์
ท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี จ านวน 5.85 ล้านบาท (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 : 5.88 ล้านบาท) 
มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.22 - 0.38 ต่อปี (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 0.37 - 0.38 ต่อปี) เงินฝาก
สถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้ าประกนัดงักล่าวใช้เป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาท่ีจะครบก าหนด
ภายใน 1 ปี (ดูหมายเหตุขอ้ 41) (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้ าประกันเป็นเงินฝากออมทรัพย์
จ  านวน 78.58 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 : 69.43 ลา้นบาท) มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.22 - 0.38 ต่อปี 
(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 : ร้อยละ 0.38 ต่อปี) เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้ าประกนัดงักล่าวใช้เป็น
หลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาก่อสร้างและใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 
(ดูหมายเหตุขอ้ 20 และ 41) (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)  

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนัของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็น
สกุลเงินบาท 

8. เงินลงทุนช่ัวครำว 
เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561 
 บำท  บำท 

เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - ตราสารทุน 8,800,000  26,695,015 
 8,800,000  26,695,015 
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รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 รำคำทุน  ก ำไร  ขำดทุน  มูลค่ำยุตธิรรม 
 2562  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพย์เผ่ือขำย        
ตรำสำรทุน        

- หุน้สามญั    16,569,511  -     (7,769,511)  8,800,000 
 16,569,511  -  (7,769,511)  8,800,000 

 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 รำคำทุน  ก ำไร  ขำดทุน  มูลค่ำยุตธิรรม 
 2561  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพย์เผ่ือขำย        
ตรำสำรทุน        

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

รายการการซ้ือขายเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัซ้ือเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้จ านวน 261.75 ลา้นบาท 
และมีการขายเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้จ านวน 307.63 ลา้นบาท (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี)  

รายการการซ้ือขายเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัซ้ือเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจ านวน 56.74 ลา้นบาท 
(ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทั
ขายเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจ านวน 14.10 ลา้นบาท และ 43.93 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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รายการการซ้ือขายเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัซ้ือเงินลงทุนระยะสั้ นในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนด
ภายใน 1 ปี จ านวน 29.68 ล้านบาท และมีการขายเงินลงทุนระยะสั้ นในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนด
ภายใน 1 ปี จ านวน 110.89 ลา้นบาท ( ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 :ไม่มี ) 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 101,153,383  114,731,576  38,000  55,000 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (38,000)  (38,000)  (38,000)  (38,000) 

 101,115,383  114,693,576  -  17,000 
        รายไดค้า้งรับ - บริษทัอ่ืน  8,530,476  2,503,055  2,503,055  2,503,055 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,503,055)  (2,503,055)  (2,503,055)  (2,503,055) 
 6,027,421  -  -  -  
        ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 17,341,923  4,689,648  528,277  677,384 
        ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(ดูหมายเหตขุอ้ 38.2) -  -  1,930,165  1,162,094 

        เงินทดรองจ่าย - บริษทัอ่ืน  12,993,603  1,534,582  153,846  153,846 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (153,846)  (153,846)  (153,846)  (153,846) 

 12,839,757  1,380,736  -  - 
แ        ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(ดูหมายเหตขุอ้ 38.2) -  -  20,054,895  13,079,726 

        ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน  16,490,401  6,106,362  427,337  458,924 
เงินประกนัผลงาน 31,225,987  48,990,976  -  - 
 185,040,872  175,861,298  22,940,674  15,395,128 
แ        กลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปี        
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม -  (72,897)  -  - 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี  
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - บริษัทอ่ืน        
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 99,568,132  106,924,987  -  - 
เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหน้ี        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,547,251  7,768,582  -  17,000 
3 - 6 เดือน -  -  -  - 
6 - 12 เดือน -  -  -  - 
เกินกวา่ 12 เดือน 38,000  38,007  38,000  38,000 

 101,153,383  114,731,576  38,000  55,000 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 45 วนั  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
เป็นสกุลเงินบาท 
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10. กำรเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำคัญเกีย่วกบัสัญญำก่อสร้ำง 
ขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้างของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 งบกำรเงนิรวม 
 2562  2561 
 บำท  บำท 
รายไดง้านก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี 1,150,230,248  2,273,376,232 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี (1,054,248,184)  (2,119,015,174) 
ก าไรท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 95,982,064  154,361,058 
    
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีท่ีเรียกช าระแลว้ (913,050,916)  (2,139,743,390) 
เงินจ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ณ ตน้ปี (69,814,714)  (243,494,174) 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคตซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย ์ณ ตน้ปี    (9,930,576)  (14,132,367) 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวดท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ ณ ตน้ปี 66,139,119  264,748,586 
เงินจ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ณ ส้ินปี 27,350,041  69,814,714 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคตซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย ์ณ ส้ินปี 8,034,015  9,930,576 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดท่ียงัไม่เรียกช าระ ณ ส้ินปี (162,975,153)  (66,139,119) 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี (1,054,248,184)  (2,119,015,174) 
เงินงวดค่าก่อสร้างท่ีบริษทัเรียกเก็บแลว้ในระหวา่งปี 663,987,232  2,364,223,821 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ ตน้ปี (82,049,583)  (342,014,914) 
รายไดรั้บล่วงหนา้งานก่อสร้าง ณ ตน้ปี 128,446,602  297,564,344 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ ส้ินปี 534,212,574  82,049,583 
รายไดรั้บล่วงหนา้งานก่อสร้าง ณ ส้ินปี (94,366,577)  (128,446,602) 
รายไดง้านก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี 1,150,230,248  2,273,376,232 
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11. สินค้ำคงเหลือ 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 บำท  บำท 
อะไหล่ 4,725,068  6,295,363 
วสัดุส้ินเปลือง 2,898,335  3,798,758 
สินคา้ระหวา่งทาง 410,612  86,982 
หกั ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั -  (325,308) 
 8,034,015  9,855,795 

 ในระหวา่งปี 2562 กลุ่มบริษทักลบัรายการค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัจ านวน 0.33 ลา้นบาท (ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : ไม่มี) 

12. 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 โดยบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวได้วางเงินมดัจ า 2 ส่วน 
ส่วนละ 60 ล้านบาท รวมเป็นจ านวน 120 ล้านบาท ในระหว่างเดือนเมษายน 2559 ผูข้ายได้น าหุ้น
จ านวนหน่ึงของบริษทัอ่ืน จ านวน 2 บริษทั มาจ าน าเพื่อเป็นหลกัประกนักบับริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวและผูข้ายไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อขยาย
ระยะเวลาส่งมอบหุ้นของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าดงักล่าวออกไปเป็นระยะเวลา 120 วนัตามท่ีผูข้ายร้องขอ ดงันั้น
ผูข้ายตอ้งส่งมอบหุ้นของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าดงักล่าว ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561) 
โดยผูข้ายไดน้ าหุน้จ านวนหน่ึงของบริษทัอ่ืน จ านวน 2 บริษทั มาจ าน าเป็นหลกัประกนัส่วนเพิ่มกบับริษทัยอ่ย
ทางออ้มดงักล่าว 
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ทั้งน้ี  เมื่อวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2560 ผูข้ายไม่สามารถส่งมอบหุ้นของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าดังกล่าว
ตามเง่ือนไขบังคับก่อนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาและบันทึกข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นได้ บริษัทย่อย
ทางออ้มดงักล่าวสามารถเรียกคืนเงินมดัจ าจากผูข้ายได ้ถา้ผูข้ายไม่สามารถคืนเงินมดัจ าได้ ผูข้ายตอ้ง
ปฏิบติัตามสัญญาท่ีระบุไว ้

บริษทัยอ่ยทางออ้มไดด้ าเนินการทางกฎหมายโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการด าเนินการทาง
คดีอาญา และส่วนสองเป็นการด าเนินการทางแพง่ 

ก. การด าเนินการทางอาญา 
ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดแ้จง้ความร้องทุกข์ต่อกองบงัคบัการปราบปราม
การกระท าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (“ปอศ.”) ในขอ้หาความผิดฐานฉ้อโกงกับ
ผูข้าย 3 ราย โดยเม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561 พนกังานสอบสวนไดอ้อกหมายเรียกตวัผูข้ายดงักล่าว
เพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาและท าประวติัอาชญากรรม เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 พนักงาน
สอบสวนส่งความเห็นสั่งฟ้องและส านวนการสอบสวนใหพ้นกังานอยัการพิจารณาเพื่อสั่งฟ้อง  

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 อยัการพิเศษฝ่ายคดีอาญา มีความเห็น ไม่สั่งฟ้อง ผูข้ายทั้ง 3 ราย กรณี
ท่ีบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว ยื่นเร่ืองฟ้องจ าเลยในขอ้หาความผิดร่วมกนัฐานฉ้อโกง และร่วมกนั
ปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม ปัจจุบนับริษทัย่อยอยู่ระหว่างการหารือกบัส านกังานกฎหมาย
เพื่อมอบหมายให้ส านกังานกฎหมายศึกษาขอ้มูล และรวบรวมพยานหลกัฐานต่าง ๆ เพื่อด าเนินการ 
ยืน่ฟ้องใหม่ดว้ยตนเอง 

ข. การด าเนินการทางแพง่ 
เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระชุมหารือกบัทีมทนายความโดยแจง้ให้
ทีมทนายความด าเนินการบงัคบัจ าน าหุ้น โดยวิธีขายทอดตลาดในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 2561 
ซ่ึงจากการขายทอดตลาดดงักล่าว ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ประมูลเพื่อซ้ือหุน้สามญัท่ีผูข้ายน ามาจ าน าไว้
แต่อยา่งใด ดงันั้นเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2562 บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวไดด้ าเนินการยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง  
เพื่อเรียกร้องใหก้ลุ่มผูข้ายคืนเงินจ านวน 120 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงศาลไดมี้ค าสั่งรับฟ้องแลว้ 
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ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดว้่าจา้งบริษทัผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมิน
มูลค่าของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้า 4 บริษทั ท่ีผูข้ายน ามาจ าน าตามสัญญาซ้ือขายหุ้นและบนัทึกขอ้ตกลง
ดงักล่าวแลว้ ซ่ึงเป็นการประเมินมูลค่าแบบมีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงขอ้มูลโดยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด 
ซ่ึงมูลค่าประเมินของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้า 3 บริษทัดงักล่าว มีมูลค่าอยู่ระหวา่งบริษทัละ 3.56 ลา้นบาท 
ถึง 22.33 ลา้นบาท และอีก 1 บริษทัไม่สามารถประเมินได ้

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 ศาลไดมี้การพิจารณาคดี จ าเลยยืน่ค  าร้องขอขยายระยะเวลายื่นค าให้การ 
ศาลจึงเห็นควรอนุญาตให้เล่ือนคดีไปนดัช้ีสองสถานและก าหนดประเด็นขอ้พิพาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี               
2 พฤษภาคม 2562 ศาลพิจารณาคดีและไดมี้การสืบพยานโจทก์และจ าเลยในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2562       
เป็นท่ีเรียบร้อย  

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ผูข้ายทั้ งหมดร่วมกันชดใช้เงินให้กับ
บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว โดยช าระคืนเงินมดัจ า 2 ส่วน ส่วนละ 60 ลา้นบาท โดยช าระพร้อม
ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปีของเงินมดัจ า 2 ส่วน เร่ิมคิดดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ีบริษทัยอ่ยทางออ้ม
ดงักล่าวไดช้ าระเงินมดัจ านั้นๆให้แก่ผูข้าย ไดแ้ก่วนัท่ี 7 เมษายน 2559 และวนัท่ี 22 เมษายน 2559 
ตามล าดบั และให้ผูข้ายร่วมกันช าระค่าฤชาธรรมเนียมแทนบริษ ัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว 
โดยก าหนดเป็นค่าทนายความจ านวน  0.09 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบันก าลังอยู่ใน
กระบวนการยืน่อุทธรณ์จนถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมดัจ า
ดงักล่าวเต็มจ านวน เน่ืองจากบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอน
ทางกฎหมายส าหรับการเรียกคืนเงินมดัจ าและการบงัคบัจ าน าหุ้นดงักล่าวและมีความไม่แน่นอนท่ี
บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวจะไดรั้บเงินมดัจ าคืนจากผูข้าย   
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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 ทีว ีจ  ากดั และบริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี รีซอร์สเซส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั เพื่อเป็น
การลดภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนของบริษทัเหล่าน้ี ต่อมา เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั และบริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี รีซอร์สเซส จ ากดั ผูถื้อหุ้นไดมี้มติพิเศษอนุมติัการเลิก
บริษทั โดยบริษทัเหล่าน้ี ไดจ้ดทะเบียนการเลิกกิจการและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2561  

ดงันั้น บริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั จ  านวนเงิน 213,070,000 บาท 
ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนแลว้จ 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 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัจดัประเภทของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั และ
บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี  รีซอร์สเซส จ ากดั เป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายหรือเพื่อจ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของ 
ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน จ านวน 2,638,466 บาท และ 
3,127,967 บาท ตามล าดบั ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)”) 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษัท คร้ังท่ี 9/2561 มีมติให้บริษัทเพิ่ม
สัดส่วนการลงทุนในบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยเขา้ซ้ือหุ้นจ านวน 80,000,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.21 ของทุนช าระแลว้ รวมเป็น
เงินทั้งส้ินจ านวนเงิน 20,000,000 บาท โดยมูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทั 
สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ีบริษทัซ้ือหุ้นมีจ านวน 13,390,618 บาท บริษทัไดบ้นัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนใน
ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยจ านวน 6,609,382 บาท  
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เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั คร้ังท่ี 13/2561 มีมติใหบ้ริษทัเพิ่มสัดส่วน
การลงทุนในบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยเขา้ซ้ือหุ้นจ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ในราคาหุน้ละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.21 ของทุนช าระแลว้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน
จ านวนเงิน 20,000,000 บาท โดยมูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทั สเตรกา 
จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่บริษทัซ้ือหุ้นมีจ  านวน 18,394,607 บาท บริษทัไดบ้นัทึกผลต่างที่เกิดข้ึนใน
ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยจ านวน 1,605,393 บาท  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญจ านวน 1,759,999,986 หุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 92.63 ของทุนช าระแล้ว บริษัทมีผลต่างท่ีเกิดข้ึนในส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงใน
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยจ านวน 8,214,775 บาท ซ่ึงแสดงภายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุน้” ในงบการเงินรวม 

เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง มีมติพิเศษให้เปล่ียนแปลงช่ือบริษทัและตราประทบัจากบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 
เป็น บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียน
การเปล่ียนแปลงขอ้มูลบริษทัและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2562 

บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ  ากดั 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั คร้ังท่ี 13/2561 มีมติให้จดัตั้งบริษทัยอ่ย 
จ านวน 1 แห่ง ช่ือบริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ  ากดั ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งบริษทั 
โดยบริษทัถือหุ้นสามญัจ านวน 5,097 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของทุน
จดทะเบียน และบริษทั เมอร์คิวร่ี โกลบอล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนในบริติส เวอร์จ้ิน ไอส์แลนด ์
ถือหุ้นสามญัจ านวน 4,900 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียน 
โดยบริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ  ากดั มีวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจประเภทการบริหารจดัการและ
ก าจดัขยะ การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดหรือพลงังานบริสุทธ์ิ โดยบริษทัดงักล่าวไดด้ าเนินการ
จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 
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เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 3/2562 ของบริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ  ากดั 
มีมติพิเศษใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน  บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ  ากดั จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 5,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 40,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว้
หุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 4,000,000 บาท บริษทัมีผลต่างท่ีเกิดข้ึนในส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงใน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยจ านวน 1,960,000 บาท ซ่ึงแสดงภายใต ้“ส่วนของผูถ้ือหุ้น” ใน
งบการเงินรวม  โดยบริษทัดงักล่าวไดด้ าเนินการเพิ ่มทุนจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 

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

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั ป๊อป ทีวี จ  ากดั มีมติพิเศษให้
เปล่ียนแปลงช่ือจากบริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั เป็น บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั และแกไ้ขเปล่ียนแปลง
วตัถุประสงคข์องบริษทัจากธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพเ์ป็นธุรกิจเหมืองแร่และจดัหาวสัดุก่อสร้าง โดยบริษทั
ดงักล่าวได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงขอ้มูลบริษทัและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทักบั
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 

บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั”) 

เมื่อวนัที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังที่ 1/2561 ของบริษทั ไทยไชโย ทีวี จ  ากดั 
มีมติพิเศษให้เปล่ียนแปลงช่ือจากบริษทั ไทยไชโย ทีวี จ  ากดั เป็น บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ  ากัด และ
แก้ไขเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ของบริษทัจากธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์เป็นธุรกิจด้านพลงังาน โดยบริษทั
ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงขอ้มูลบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิกบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 ของบริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ  ากดั 
มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ  ากัด จากทุนจดทะเบียนเดิม 32,000,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 197,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,650,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 165,000,000 บาท โดยบริษทัดงักล่าวได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้  เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 
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บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั และบริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 11/2561 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั
ขายหุน้สามญัในบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) จ  านวน 179,997,900 หุน้ มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนช าระแลว้ เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2561 บริษทัไดรั้บ
ช าระค่าหุ้นสามญัเป็นจ านวนเงิน 225,152,658 บาท ซ่ึงเป็นวนัท่ีการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ บริษทัได้
กลบัรายการค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนจ านวน 158,773,208 บาท ท่ีเคยตั้งไว ้โดยรับรู้ก าไรจากการขาย
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวน 108,642,662 บาท ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ 
และบริษทัได้กลบัรายการส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยจ านวน 
22,588,268 บาท ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น จึงท าให้บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 
ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ย และส่งผลท าให้บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั และบริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มตั้งแต่
วนัดงักล่าว 

บริษทั ไทรทนั ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั อาร์ไจล ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั”) 

เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทั อาร์ไจล์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
มีมติพิเศษให้เปล่ียนแปลงช่ือบริษทัและตราประทบัจาก บริษทั อาร์ไจล์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั เป็น 
บริษทั ไทรทนั ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงขอ้มูลบริษทัและ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแล้ว 
เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2562 

บริษทั โรงไฟฟ้า หนองรี จ  ากดั  

ในระหว่างปี 2562 บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดมี้การเขา้ซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จ  ากัด ซ่ึงข้อมูลทางการซ้ือธุรกิจได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 43 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยทีม่ีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุมทีม่ีสำระส ำคัญ 
รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยแต่ละรายท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั 
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งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมโดยสรุป 

 

บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์      
คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  

(เดิมช่ือ “บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)”) 
และบริษัทย่อย 

 
บริษัท  

โรงไฟฟ้ำหนองรี  
จ ำกดั 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562  2561  2562 
 บำท  บำท  บำท 
ส่วนทีห่มุนเวยีน      
สินทรัพย ์ 993,138,617  571,516,067  30,581,846 
หน้ีสิน (1,104,611,675)  (741,541,526)  (36,808,191) 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนสุทธิ (111,473,058)  (170,025,459)  (6,226,345) 
      
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน      
สินทรัพย ์ 460,106,197  435,165,911  261,953,592 
หน้ีสิน (47,730,437)  (48,727,896)  (48,463,452) 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนสุทธิ 412,375,760  386,438,015  213,490,140 
สินทรัพย์สุทธิ 300,902,702  216,412,556  207,263,795 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมโดยสรุป 
 บริษัท ไทรทนั เอน็จเีนียร่ิง แอนด์    
 คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ   บริษทั โรงไฟฟ้ำหนองรี จ ำกดั 
 “บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)”)    ส ำหรับงวดตั้งแต่วนัที ่30 
 และบริษัทย่อย  สิงหำคม 2562 (วนัทีเ่ป็น 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม  บริษัทย่อย) ถึงวนัที ่31 
 2562  2561  ธันวำคม 2562 
 บำท  บำท  บำท 
รายได ้ 1,235,564,741  2,317,029,112  21,501,174 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 86,939,341  86,989,361  6,939,012 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2,368,798)  (5,882,226)  - 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 84,570,543  81,107,135  6,939,012 
      
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ 
 ควบคุม 

 
6,252,880 

  
6,137,398 

  
1,387,802 
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งบกระแสเงินสดรวมโดยสรุป 

 บริษัท ไทรทนั เอน็จเีนียร่ิง แอนด์    
 คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ   บริษทั โรงไฟฟ้ำหนองรี จ ำกดั 
 “บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)”)    ส ำหรับงวดตั้งแต่วนัที ่30 
 และบริษัทย่อย  สิงหำคม 2562 (วนัทีเ่ป็น 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม  บริษัทย่อย) ถึงวนัที ่31 
 2562  2561  ธันวำคม 2562 

 บำท  บำท  บำท 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน      
กิจกรรมด าเนินงาน (46,010,642)  270,933,136  (69,095,930) 
รับดอกเบ้ีย 397,152  480,375  10,630 
จ่ายดอกเบ้ีย (7,777,433)  (4,350,718)  (1,281,094) 
ผลประโยชน์พนกังานจ่าย (600,000)  (268,192)  - 
จ่ายภาษีเงินได ้ (23,103,381)  (70,523,658)  (101) 
เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน (77,094,304)  196,270,943  (70,366,495) 
      
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน  (15,130,273)  (42,555,981)  (226,000) 
      
เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ 95,045,556  (62,870,925)  75,218,001 
      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 2,820,979  90,844,037  4,625,506 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 195,727,668  104,883,631  196,434 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 198,548,647  195,727,668  4,821,940 

 
ขอ้มูลขา้งตน้แสดงดว้ยจ านวนก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
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16. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่       ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม       31 ธันวำคม 
 2562       2562 
 บำท  บำท  บำท   บำท 

รำคำทุน         
ท่ีดิน  124,700,000  -  -   124,700,000 

รวม 124,700,000  -  -   124,700,000 
อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 124,700,000       124,700,000 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 งบกำรเงนิรวม 

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

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

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

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

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

 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม          

2562       บำท  - 
2561       บำท  300,000 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 
 

- 49 - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินไปจดจ านองเป็นหลกัประกนัเพื่อเป็นวงเงิน
ในการด าเนินโครงการก่อสร้างของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 20) 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอา้งอิงจากวธีิ และล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

- ท่ีดิน ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระภายนอกดว้ยวธีิราคาตลาด 
     มูลค่าเท่ากบั 128,000,000 บาท (ระดบั 2) 
     (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 128,000,000 บาท) 

17. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อ่ืนๆ  ซ้ือธุรกิจ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี        ในบริษัทย่อย  ณ วันท่ี 
 1 มกรำคม        (ดูหมำยเหตุ  31 ธันวำคม 
 2562        ข้อ 43)  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน            
ท่ีดิน 20,400,331  -  -  -  2,700,000  23,100,331 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 88,236,817  511,000  (549,733)  54,328  3,387,838  91,640,250 
อุปกรณ์ส าหรับการผลิตและออกอากาศ 614,667  -  (614,667)  -  -  - 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 12,955,557  740,019  (1,360,339)  -  680,722  13,015,959 
ระบบสาธารณูปโภค 27,246,438  -  -  -  -  27,246,438 
ยานพาหนะ 42,992,493  -  (8,099,738)  -  -  34,892,755 
เคร่ืองจกัร 523,588,792  1,879,703        (348,277)  52,234,860  213,497,807  790,852,885 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 27,918,880  3,617,692  (14,200)  40,150  -  31,562,522 

รวม 743,953,975  6,748,414  (10,986,954)  52,329,338  220,266,367  1,012,311,140 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม            

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (40,930,552)  (4,964,255)  357,897  (4,168,382)  (128,897)  (49,834,189) 
อุปกรณ์ส าหรับการผลิตและออกอากาศ (221,260)  -  221,260  -  -  - 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (8,264,020)  (1,533,861)  1,134,924  (851)  (67,640)  (8,731,448) 
ระบบสาธารณูปโภค (13,701,044)  (1,504,127)  -  -  -  (15,205,171) 
ยานพาหนะ (19,566,148)  (6,760,820)  6,613,620  (208,323)  -  (19,921,671) 
เคร่ืองจกัร (305,337,563)  (36,069,224)  -  18,417,744  (8,549,275)  (331,538,318) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (9,020,409)  (2,516,271)  -  (11,822,688)  -  (23,359,368) 

รวม (397,040,996)  (53,348,558)  8,327,701  2,217,500  (8,745,812)  (448,590,165) 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 472,499  207,779        (65,500)  (52,329,338)  52,234,860  520,300 
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (2,522,604)  -  185,303  393,408  -  (1,943,893) 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 344,862,874          562,297,382 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินไปจดจ านองเป็นหลกัประกนัเพื่อเป็นวงเงิน
ในการด าเนินโครงการก่อสร้างของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 20) 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอา้งอิงจากวธีิ และล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

- ท่ีดิน ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระภายนอกดว้ยวธีิราคาตลาด 
     มูลค่าเท่ากบั 128,000,000 บาท (ระดบั 2) 
     (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 128,000,000 บาท) 

17. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อ่ืนๆ  ซ้ือธุรกิจ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี        ในบริษัทย่อย  ณ วันท่ี 
 1 มกรำคม        (ดูหมำยเหตุ  31 ธันวำคม 
 2562        ข้อ 43)  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน            
ท่ีดิน 20,400,331  -  -  -  2,700,000  23,100,331 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 88,236,817  511,000  (549,733)  54,328  3,387,838  91,640,250 
อุปกรณ์ส าหรับการผลิตและออกอากาศ 614,667  -  (614,667)  -  -  - 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 12,955,557  740,019  (1,360,339)  -  680,722  13,015,959 
ระบบสาธารณูปโภค 27,246,438  -  -  -  -  27,246,438 
ยานพาหนะ 42,992,493  -  (8,099,738)  -  -  34,892,755 
เคร่ืองจกัร 523,588,792  1,879,703        (348,277)  52,234,860  213,497,807  790,852,885 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 27,918,880  3,617,692  (14,200)  40,150  -  31,562,522 

รวม 743,953,975  6,748,414  (10,986,954)  52,329,338  220,266,367  1,012,311,140 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม            

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (40,930,552)  (4,964,255)  357,897  (4,168,382)  (128,897)  (49,834,189) 
อุปกรณ์ส าหรับการผลิตและออกอากาศ (221,260)  -  221,260  -  -  - 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (8,264,020)  (1,533,861)  1,134,924  (851)  (67,640)  (8,731,448) 
ระบบสาธารณูปโภค (13,701,044)  (1,504,127)  -  -  -  (15,205,171) 
ยานพาหนะ (19,566,148)  (6,760,820)  6,613,620  (208,323)  -  (19,921,671) 
เคร่ืองจกัร (305,337,563)  (36,069,224)  -  18,417,744  (8,549,275)  (331,538,318) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (9,020,409)  (2,516,271)  -  (11,822,688)  -  (23,359,368) 

รวม (397,040,996)  (53,348,558)  8,327,701  2,217,500  (8,745,812)  (448,590,165) 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 472,499  207,779        (65,500)  (52,329,338)  52,234,860  520,300 
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (2,522,604)  -  185,303  393,408  -  (1,943,893) 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 344,862,874          562,297,382 
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ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อ่ืนๆ  ขำยเงินลงทุน  ยอดคงเหลือ 

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

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

รวม 1,082,638,908  31,761,559  (179,219,926)  10,409,783  (201,636,349)  743,953,975 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม            

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

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

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

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

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม            
2562         บำท  54,348,558 
2561         บำท  61,893,622 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2562      2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน        
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 70,308,785  420,000  -  70,728,785 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5,682,650  403,669  (1,041,873)  5,044,446 
ระบบสาธารณูปโภค 26,161,457  -  -  26,161,457 
ยานพาหนะ 3,531,385  -  -  3,531,385 

รวม 105,684,277  823,669  (1,041,873)  105,466,073 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (33,722,589)  (4,153,723)  -  (37,876,312) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (2,991,528)  (858,218)  1,002,191  (2,847,555) 
ระบบสาธารณูปโภค  (12,616,067)  (1,504,127)  -  (14,120,194) 
ยานพาหนะ (2,132,116)  (590,277)  -  (2,722,393) 

รวม (51,462,300)  (7,106,345)  1,002,191  (57,566,454) 
     ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 54,221,977      47,899,619 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2561      2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

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

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

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

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

 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม        
2562     บำท  7,106,345 
2561     บำท  7,050,835 
ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษทักลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ส าหรับการผลิตและ
ออกอากาศ จ านวน 0.39 ลา้นบาท และเคร่ืองจกัร จ านวน 0.18 ลา้นบาท เน่ืองจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ 
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ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษทักลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ส าหรับการผลิตและ
ออกอากาศ จ านวน 13.08 ลา้นบาท ป้ายโฆษณา จ านวน 2.09 ลา้นบาท และเคร่ืองจกัร จ านวน 1.79 ลา้นบาท 
เนื่องจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย  ์และกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของป้ายโฆษณา 
จ านวน 54.09 ล้านบาท และอุปกรณ์ส าหรับการผลิตและออกอากาศ จ านวน 0.16 ลา้นบาท เน่ืองจากการ
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และการจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัร ไปจดจ านองเป็น
หลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 20 และ 22) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ไปจดจ านองเป็นหลกัประกนัวงเงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 20) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า ซ่ึงรวมแสดงในรายการ
ขา้งตน้ประกอบดว้ยเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและยานพาหนะมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน        
ราคาทุน 26,916,853  164,519,176  3,485,124  3,485,124 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (12,611,726)  (79,676,279)  (2,679,326)  (2,098,301) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 14,305,127  84,842,897  805,798  1,386,823 

ราคาสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ด
ค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแล้วแต่ยงัใช้งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวนเงิน 206.92 ล้านบาท 
และ 6.91 ลา้นบาท ตามล าดบั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 104.65 ลา้นบาท และ 5.62 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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18. ค่ำใช้สิทธิส ำหรับกำรหำผลประโยชน์ 
รายการเคล่ือนไหวของค่าใช้สิทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
มีดงัน้ี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 

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

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

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

รวม (4,267,569)  (321,844)  2,008,727  2,580,686  - 
หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่า (1,375,620)  -  1,058,678   316,942  - 
ค่ำใช้สิทธิส ำหรับกำรหำผลประโยชน์ 1,661,997        - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม         

2561       บำท  321,844 

ในระหวา่งปี 2561 กลุ่มบริษทักลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสิทธิการใช้ป้ายโฆษณา จ านวน 
1.06 ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท เน่ืองจากการหมดอายุของสิทธิการใช้ป้ายโฆษณา และการขาย
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามล าดบั (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 
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19.  สินทรัพย์และหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายละเอียด มีดงัน้ี  

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ (33,007,418)  (30,638,620)  -  - 

 (33,007,418)  (30,638,620)  -  - 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี  

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่  รับรู้ใน  รับรู้ใน  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม  ก ำไรหรือ  ก ำไรขำดทุน  31 ธันวำคม 
 2562  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี        
ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยั 65,062          (65,062)  -  - 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 425,839  (37,060)  -  388,779 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 910,331  524,235  -  1,434,566 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 869,254  (869,254)  -  - 
ค่าใชจ่้ายโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิ        
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัส าหรับพนกังาน 112,555  (16,079)  -  96,476 

 2,383,041  (463,220)  -  1,919,821 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี        
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าทางการเงิน (22,015,539)  2,290,493  -  (19,725,046) 
การยืดอายกุารใชง้านของสินทรัพยถ์าวร (11,006,122)  (4,196,071)  -  (15,202,193) 
 (33,021,661)  (1,905,578)  -  (34,927,239) 
รวมหนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (30,638,620)  (2,368,798)  -  (33,007,418) 
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 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่  รับรู้ใน  รับรู้ใน  ขำยเงนิลงทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม  ก ำไรหรือ  ก ำไรขำดทุน  ในบริษทัย่อย  31 ธันวำคม 
 2561  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  (ดูหมำยเหตุ  2561 
       ข้อ 14)   
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี          
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 761,131  -  -  (761,131)  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 213,428  (207,196)  -  (6,232)  - 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,852,395  (3,034,273)  -  (10,818,122)  - 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสิทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ 275,124  (211,735)  -  (63,389)  - 
 15,102,078  (3,453,204)  -  (11,648,874)  - 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี          
ผลต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและทางภาษี (5,419,001)  2,574,442  -  2,844,559  - 
 (5,419,001)  2,574,442  -  2,844,559  - 
รวมสินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 9,683,077  (878,762)  -  (8,804,315)  - 
          
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี          
ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยั 65,062  -  -  -  65,062 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 785,186  (359,347)  -  -  425,839 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 306,873  249,580  353,878  -  910,331 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 6,341,570  (5,472,316)  -  -  869,254 
ค่าใชจ่้ายโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิ          
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัส าหรับพนกังาน -  112,555  -  -  112,555 

 7,498,691  (5,469,528)  353,878  -  2,383,041 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี          
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าทางการเงิน (19,145,388)  (2,870,151)  -  -  (22,015,539) 
การยืดอายกุารใชง้านของสินทรัพยถ์าวร (13,463,574)  2,457,452  -  -  (11,006,122) 
 (32,608,962)  (412,699)  -  -  (33,021,661) 
รวมหนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (25,110,271)  (5,882,227)  353,878  -  (30,638,620) 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้ไม่เกินจ านวนท่ีเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีก าไรทางภาษี 
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้นและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้พิจารณาแล้วว่าจะไม่มี
การกลบัรายการการด้อยค่าในอนาคตอนัใกล้ กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้
จ  านวน 196.42 ลา้นบาท และจ านวน 161.44 ลา้นบาท ตามล าดบั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 91.98 ลา้นบาท 
และ 138.86 ล้านบาท ตามล าดบั) ที่เกิดจากรายการขาดทุนจากการตั้งส ารองการด้อยค่าเงินมดัจ า
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน จ านวน 120.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 120.00 ลา้นบาท) (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : ไม่มี) ขาดทุนจากการตั้งส ารองการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จ านวน 561.43 ลา้นบาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 : 561.43 ล้านบาท) (งบการเงินรวม : ไม่มี) และขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้
จ  านวน 300.69 ลา้นบาท และจ านวน 125.75 ลา้นบาท ตามล าดบั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 339.89 ลา้นบาท 
และ 132.85 ล้านบาท ตามล าดบั) ท่ีสามารถยกไปเพื่อหักกลบกบัก าไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการ
ขาดทุนจะหมดอายใุนระหวา่ง 2563 ถึง 2567 

20. วงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
20.1 วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
จ านวน 15.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยวงเงิน 13.00 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (“MOR”) โดยเงินเบิกเกินบญัชีดงักล่าว
ค ้าประกนัโดยบริษทั และท่ีดินของบริษทั ไทรทนั ดิเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั อาร์
ไจล์ ดิเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั”) และวงเงิน 2.00 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.25 ต่อปี และ
ส่วนท่ีมากกวา่ 2.00 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 13.00 ต่อปี โดยเงินเบิกเกินบญัชีดงักล่าวค ้า
ประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง และค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง                     
จ านวน 2.00 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 1.25 ต่อปี และส่วนท่ีมากกวา่ 2.00 ลา้นบาท มี
อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 13.00 ต่อปี โดยเงินเบิกเกินบญัชีดงักล่าว ค ้าประกนัโดยเงินฝาก
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 2.00 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 
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20.2 วงเงินสินเช่ืออ่ืนจากสถาบนัการเงิน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีวงเงินกู ้ยืมและวงเงินหนังสือ
ค ้ าประกันกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง จ  านวน 1,013.39 ล้านบาท และ 977.35 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าว 
ค ้าประกนัโดยโอนสิทธิการรับเงินค่าจา้งก่อสร้างของบริษทัยอ่ยดงักล่าว เงินฝากสถาบนัการเงิน
ของบริษัทย่อยดังกล่าว ท่ีดินของ บริษัท ไทรทัน ดิเวลลอปเม้นท์ จ  ากัด (เดิมช่ือ “บริษัท  
อาร์ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ  ากัด”) ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุข้อ 16) 
และค ้าประกนัโดยบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีวงเงินส าหรับตัว๋สัญญาใช้เงินจาก
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเท่ากนั จ านวน 30.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
MLR - 1.25 ต่อปี วงเงินดงักล่าว ค ้ าประกนัโดยจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อย
ดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 17) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีวงเงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
จ านวน 289.50 ล้านบาท และ 89.50 ล้านบาท ตามล าดบั เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานของ
บริษทัย่อยดงักล่าว วงเงินกู้ยืมดงักล่าวค ้ าประกนัโดยโอนสิทธิการรับเงินค่าจา้งก่อสร้างของ
บริษทัย่อยดงักล่าว จ านองท่ีดินของบริษทัย่อยดังกล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 17) เงินฝากสถาบัน
การเงินแห่งหน่ึงและค ้าประกนัโดยบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 

20.3 วงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงมีวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่ง
หน่ึง จ านวน 80 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1 ต่อปี เงินกู ้ยืมดงักล่าวค ้าประกนั
โดยสินทรัพยข์องบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว ประกอบด้วยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัร  
(ดูหมายเหตุขอ้ 17) สิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากธนาคารแห่งหน่ึง และค ้ าประกนัโดยบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัและกรรมการของบริษทัย่อยทางออ้มรายหน่ึงเต็มจ านวน รวมถึงมีการจ าน าหุ้น
บางส่วนของบริษัทย่อยทางอ้อม และมีเง่ือนไขให้บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวคงสัดส่วน
โครงสร้างของผูถื้อหุ้นและด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอัตราท่ี
ก าหนดในสัญญา และตอ้งทยอยช าระคืนทั้งหมดภายในปี 2566  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
คงเหลือ จ านวน 65.09 ล ้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 22) (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) (ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : ไม่มี) 

21. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 382,021,416  197,606,463  -  - 
เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ - บริษทัอ่ืน 915,038  549,952  478,290  471,325 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 8,914,502  8,601,346  -  862,237 
เงินเรียกเก็บตามสญัญา 6,592,746  -  -  - 
เงินทดรองรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(ดูหมายเหตขุอ้ 38.2) -  -  -  501,654 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 476,403  -  476,403  - 
เงินปันผลคา้งจ่าย 10,593,000  -  -  - 
ค่าหุน้คา้งจ่าย -  10,000,000  -  10,000,000 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  10,075  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน ๆ 13,399,654  31,653,272  6,299,679  6,409,843 
 422,922,834  248,411,033  7,254,372  18,245,059 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
เป็นสกุลเงินบาท 
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22. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 
งบกำรเงนิรวม 

 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 65,085,701 

 
- 

 
- 

 
- 

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (16,622,249)  -  -  - 

 
48,463,452 

 
- 

 
- 

 
- 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 65.09 ลา้นบาท 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1 ต่อปี ค ้าประกนัโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกรรมการของบริษทัยอ่ย
ทางออ้มท่านหน่ึงเต็มจ านวน และทยอยช าระคืนทั้งหมดภายในปี 2566 (ดูหมายเหตุขอ้ 20.3) เงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นสกุลเงินบาท 

23. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 15,098,010  26,627,020  613,420  1,040,260 
หกั ดอกเบ้ียในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (967,564)  (2,171,940)  (20,595)  (77,245) 
 14,130,446  24,455,080  592,825  963,015 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (6,580,257)  (10,324,635)  (592,825)  (370,191) 
 7,550,189  14,130,445  -  592,824 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายส าหรับสัญญาเช่าการเงินขา้งตน้ มีดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ภายใน 1 ปี 7,264,540  11,529,010  613,420  426,840 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7,833,470  15,098,010  -  613,420 
 15,098,010  26,627,020  613,420  1,040,260 
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24. ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
12,656,991 

  
7,596,089 

 
5,484,161 

 
3,044,434 

การเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,596,089  3,710,598  3,044,434  1,109,095 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวำคม 

    
 

 
 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,135,111  2,799,616  1,627,029  809,011 
ตน้ทุนบริการในอดีต 1,256,991  (541,260)  686,958  - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 268,800  105,492  125,740  38,744 
จ่ายช าระในระหวา่งปี (600,000)  (1,042,056)  -  (773,864) 
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 14) -  (1,067,140)  -  - 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัที ่31 ธันวำคม 

    
 

 
 

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
 ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ - 

 
3,630,839 

 
- 

 
1,861,448 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 12,656,991  7,596,089  5,484,161  3,044,434 
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ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไวท่ี้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม เกิดข้ึนจากเร่ืองต่อไปน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
สมมติฐานทางการเงิน -  707,476  -  451,256 
สมมติฐานทางภูมิประชากรศาสตร์ -  2,773,491  -  643,585 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  149,872  -  766,607 
รวม -  3,630,839  -  1,861,448 

สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชมี้ดงัน้ี  

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
อตัราคิดลด ร้อยละ 2.59 - 2.88 ร้อยละ 2.59 - 2.88  ร้อยละ 2.88  ร้อยละ 2.88 
อตัราการข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 5.00 - 6.00 ร้อยละ 5.00 - 6.00 ร้อยละ 6.00 ร้อยละ 6.00 
เกษียณอาย ุ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เป็นดงัน้ี 

 ผลกระทบต่อประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับ ผลกระทบต่อประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับ 
 ผลประโยชน์พนักงำน ผลประโยชน์พนักงำน 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00     ลดลง 9.06 - 10.37     ลดลง 8.29 - 9.24    ลดลง 10.37     ลดลง 9.24 
อตัราคิดลดลดลงร้อยละ 1.00 เพ่ิมข้ึน 10.45 - 12.10 เพ่ิมข้ึน 9.55 - 10.75 เพ่ิมข้ึน 12.10 เพ่ิมข้ึน 10.75 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 เพ่ิมข้ึน 11.14 - 13.40 เพ่ิมข้ึน 9.22 - 11.09 เพ่ิมข้ึน 13.40 เพ่ิมข้ึน 11.09 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนลดลงร้อยละ 1.00     ลดลง 9.81 - 11.57      ลดลง 8.18 - 9.69   ลดลง 11.57     ลดลง 9.69 

 

146

รายงานประจำาปี 2562



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 
 

- 62 - 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี 
ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั 
ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้มีต่อการ
เปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกบัการค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวค้  านวณดว้ยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่7) พ.ศ.2562ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวนัท่ี 
5 เมษายน 2562 ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้เม่ือพน้ก าหนด 30 วนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดย
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัน้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งส าหรับลูกจา้งซ่ึง
ท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั 
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวน 1.26 ลา้นบาท และ 0.69 ลา้นบาท ตามล าดบั 

25. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรร้ือถอน 
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกรำคม 1,255,065  9,724,090  1,255,065  1,255,065 
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
  (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

 
- 

  
(8,469,025) 

  
- 

 
- 

ยองคงเหลือส้ินปี ณ วนัที ่31 ธันวำคม 1,255,065  1,255,065  1,255,065  1,255,065 
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26. ทุนเรือนหุ้นและใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมัญ 
ทุนเรือหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

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

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 803,357,841  8,033,578,407  803,357,841  548,392,949 
เพ่ิมทุนจดทะเบียนระหวา่งปี 357,671,568  -  -  - 
โอนส่วนเกินมูลค่าหุน้ชดเชยผลขาดทุนสะสม -  -  -  (311,538,119) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,161,029,409  8,033,578,407  803,357,841  236,854,830 
        
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 1,161,029,409  8,033,578,407  803,357,841  236,854,830 
เพ่ิมทุนจดทะเบียนระหวา่งปี -  1,600,000,000  160,000,000  400,000,000 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 1,161,029,409  9,633,578,407  963,357,841  636,854,830 

26.1 ทุนเรือนหุน้ 
เมื่อวนัที่  25 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 ได้อนุม ัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท จ านวน 165,671,568 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 803,357,841 บาท 
เป็น 969,029,409 บาท มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 บริษทัได้
จดทะเบียนการเพิ่มทุน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ 

เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังที่ 1/2561 ได้อนุมตัิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษทั 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
ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้ออกและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.35 บาท เป็นการเสนอขายแบบเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากดั ให้แก่ บริษทั บรุ๊คเคอร์กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) จ านวน 200,000,000 หุน้ และ Zico Trust (s) Ltd. ในฐานะทรัสตีของ Asia Alpha 
Equity Fund 3 จ านวน 1,400,000,000 หุน้ 
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บริษทัได้รับเงินค่าซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากบริษทั บรุ๊คเคอร์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงิน 
70,000,000 บาทโดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวนเงิน 50,000,000 บาท บริษทัได้จดทะเบียน
การเพิ่มทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 
29 พฤษภาคม 2562 
บริษทัได้รับช าระค่าซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากบริษทั Zico Trust (s) Ltd. ในฐานะทรัสตีของ 
Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวนเงิน  490,000,000 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น จ านวนเงิน 
350,000,000 บาท  บริษทัได้จดทะเบียนการเพิ ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิก ับ
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 

26.2 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
ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิม 
ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 3 (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) และก าหนดราคาการใชสิ้ทธิ
เท่ากบั 0.25 บาทต่อหุ้น (ยกเวน้กรณีการปรับราคาใชสิ้ทธิ) อายุใบส าคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี 
นับจากวนัที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดวนัใช้สิทธิคร้ังแรกวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2562 และคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2564 

 อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุช่ือ 
ผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ (เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็น
บุคคลสาบสูญตามค าสั่ งศาล บุคคลท่ีศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ หรือกรณี อ่ืนใดท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร) ให้แก่กรรมการ ผู ้บริหาร  
และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (Employee Stock Ownership Plan : ESOP) (โครงการ 
TRITN-WA) จ านวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 0.62 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2561 เพื่อจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไม่คิดมูลค่า อตัราการใชสิ้ทธิท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้
สิทธิซ้ือหุน้ TRITN ได ้1 หุน้ โดยการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการ TRITN-
WA น้ีก าหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากบั 0.34 บาทต่อหุ้น อายุใบส าคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นับ
จากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 และคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2564 มูลค่ายติุธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามัญ วดัมูลค่าโดยวิธี Binomial Model โดยผูป้ระเมินอิสระภายนอก โดยมูลค่ายุติธรรมของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมีมูลค่าหุน้ละ 0.1013 บาทต่อหุน้ 
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ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

โครงกำร 

 
อำยุสัญญำ 

(ปี) 

 

วันที่ให้สิทธิ 

 

วันท่ีหมดอำยุ 

 
จ ำนวนสิทธิ 
ที่ออก (หน่วย)  

 อัตรำกำรใช้สิทธิ    
ต่อ 1 หน่วย  

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
รำคำใช้สิทธิ  
(บำทต่อหุ้น) 

             
TRITN-WA  3  30 พ.ค. 2561   29 พ.ค. 2564  42,857,100  1  0.34 
TRITN-W3  3  30 พ.ค. 2561   29 พ.ค. 2564  1,606,608,920  1  0.25 

มูลค่ายติุธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิ วดัมูลค่าโดยวธีิ Binomial Model ภายใตข้อ้สมมติฐานทาง
การเงิน ดงัน้ี 

TRITN-WA  
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิ  0.29 

ราคาใชสิ้ทธิ  0.34 
ค่าความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีคาดหวงั  57.08% 
ช่วงเวลาท่ีคาดวา่จะมีผูม้าใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิครบ  3 ปี 
อตัราเงินปันผลท่ีคาดหวงั  0.00% 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง  1.86% 

การเปล่ียนแปลงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

หน่วย : หน่วย 
 ณ วนัที่ 1 มกรำคม รำยกำรระหว่ำงปี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
 2562  สิทธิ  ริบสิทธิ  2562 
TRITN-WA 30,952,350  -  (9,523,800)  21,428,550 
TRITN-W3 1,606,608,920  -  -  1,606,608,920 

 

 ณ วนัที่ 1 มกรำคม รำยกำรระหว่ำงปี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
 2561  สิทธิ  ริบสิทธิ  2561 
TRITN-WA -  42,857,100  (11,904,750)  30,952,350 
TRITN-W3 -  1,606,608,920  -  1,606,608,920 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่ายโดย
ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมเป็นจ านวน 0.58 ลา้นบาท 
และ 1.83 ลา้นบาท ตามล าดบั และบริษทับนัทึกรายจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 0.66 ล้านบาท และ 1.27 ล้านบาท 
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 าคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 4 หรือ “TRITN-W4”เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย อายุใบส าคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นับจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิ โดยก าหนดวนัใช้สิทธิคร้ังแรก วนัที่ 30 กนัยายน 2562 และคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2565 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

โครงกำร 

 
อำยุสัญญำ 

(ปี) 

 

วันที่ให้สิทธิ 

 

วันท่ีหมดอำยุ 

 
จ ำนวนสิทธิ 
ที่ออก (หน่วย)  

 อัตรำกำรใช้สิทธิ    
ต่อ 1 หน่วย  

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
รำคำใช้สิทธิ  
(บำทต่อหุ้น) 

             
TRITN-W4  3  1 ก.ค. 2562  30 มิ.ย. 2565  320,000,000  5  0.40 

26.3 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  

27. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรร
ทุนส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้มี) จนกวา่ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะ
น าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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28. เงินปันผล 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานรอบปี  2561 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0034 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน จ านวน 
27.31 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

29. สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้รับสิทธิและ
ประโยชน์จากการได้รับยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งการได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมีก าหนดเวลาแปดปี นบั
แต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ในฐานะท่ีเป็นบริษทัได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
การอุตสาหกรรม บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษและประโยชน์จากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 

บัตรส่งเสริมเลขที่ / ลงวนัที่ ลกัษณะของกจิกรรม 
ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม 

สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขทีส่ ำคญั 

บริษัท โรงไฟฟ้ำหนองรี จ ำกดั 
เลขท่ี 59-0594-0-1-3-2-0 
ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 

ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ 

(ก) ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีได้รับอนุมติั
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้
จากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม โดยมีก าหนดเวลา 
8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  

(ค) ให้ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับ
ก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมี
ก าหนดเวลา 5 ปี นับแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ 
(ข) และ 

(ง) ไดรั้บอนุญาตใหห้ักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าน ้ าประปาเป็น 
2 เท่า ของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ี
เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

30. รำยได้อ่ืน 
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รายไดอ่ื้น ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รายไดค้่าบริหารจดัการ (ดูหมายเหตขุอ้ 38.1) -  -  12,060,000  7,120,000 
รายไดด้อกเบ้ียรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 38.1) 3,755,189  2,750,008  16,617,669  11,876,156 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและบริการ        
(ดูหมายเหตุขอ้ 38.1) 4,157,510  -  6,281,510  7,452,000 

ก าไรจากการขายวสัดุอุปกรณ์พร้อมร้ือถอน        
(ดูหมายเหตุขอ้ 38.4.3) 46,682,202  -  -  - 

ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น 95,164  4,350,899  71,159  1,542,846 
รายไดเ้งินปันผลรับ -  1,299,214  -  1,299,214 
รายไดจ้ากการขายวสัดุส้ินเปลือง 27,930,394  12,505,360  -  - 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัร 7,404,646  26,264,095  -  - 
รายไดอ่ื้น 3,354,340  1,751,100  1,919,140  1,329,857 
 93,379,445  48,920,676  36,949,478  30,620,073 

31. ต้นทุนงำนก่อสร้ำงทีไ่ม่ได้น ำมำใช้ 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช ้คือตน้ทุนงานก่อสร้างคงท่ีของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีไม่ไดปั้นส่วนเขา้
งานระหว่างท า ได้แก่ ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัร และค่าใช้จ่ายพนักงาน ซ่ึงเกิดจากบริษทัย่อยดังกล่าว
ใหบ้ริการงานก่อสร้างจริงต ่ากวา่ก าลงัการใหบ้ริการงานก่อสร้างปกติในระหวา่งปี 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยดงักล่าวมีตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ได้ใช้งาน 
จ านวน 34.49 ลา้นบาท และ 37.69 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงบนัทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 
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32. ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินเดือน ค่าแรงและโบนสั 75,119,230  74,633,783  29,396,410  23,461,494 
ผลประโยชน์พนกังาน (ดูหมายเหตุขอ้ 24) 5,660,902  2,363,848  2,439,727  847,755 
โครงการสมทบเงิน 2,302,505  2,027,402  691,561  418,736 
สวสัดิการอ่ืนๆ 9,462,560  10,388,284  4,239,155  5,020,071 
 92,545,197  89,413,317  36,766,853  29,748,056 

โครงการสมทบเงิน 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของ
พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 15 
ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงั
และจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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33.     ค่ำใช้จ่ำยทีส่ ำคัญตำมลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ถูกจดัประเภทตามลกัษณะดงัต่อไปน้ี ซ่ึงแสดงรวมไวใ้น
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 92,545,197  89,413,317  36,766,853  29,748,056 
ค่าเส่ือมราคา  53,348,558  54,240,217  7,106,345  7,050,835 
ค่าตดัจ าหน่าย  549,528  1,074,151  36,694  858,266 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 46,846,944    11,013,687  -  - 
ค่าเช่า 5,551,868  5,682,168  4,098,058  3,919,889 
ค่าสาธารณูปโภค 3,039,448      2,277,583  1,986,186  - 
ค่าท่ีปรึกษา 13,239,995      8,296,231  7,558,454  - 
ค่าเบ้ียประกนั 3,500,098      6,520,690  81,569  - 
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 21,000,868  27,854,995  378,970  355,909 
ตน้ทุนบริการ - กิจการอ่ืน 528,853,971  1,468,013,108  -  - 
ตน้ทุนขาย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง (ดูหมายเหตุขอ้ 38.1) 8,348,667  -  -  - 
ค่าจา้งบริการ 398,897,847  503,953,482  -  - 
ค่าน ้ ามนัและเช้ือเพลิงเคร่ืองจกัร 8,348,667  17,634,345  -  - 
สารละลาย 2,915,548          8,697,353  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 36,593,588  69,891,948  16,283,483  12,028,882 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 7,723,475  21,892,658  7,723,475  21,892,658 
ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน        
ในบริษทัยอ่ย -  -  -  295,692 

34. ต้นทุนทำงกำรเงิน 
ตน้ทุนทางการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ดอกเบ้ียจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,285,495  1,770,194  -  - 
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,204,375  2,661,992  56,649  93,796 

 2,489,870  4,432,186  56,649  93,796 
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35. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
รายการกระทบยอดค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2562  2561  2562  2561 
 ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัส าหรับก าไรทางภาษีส าหรับปี  (307,523)  (413,772)  -  - 
รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว  (2,368,798)  (5,882,227)  -  - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (2,676,321)  (6,295,999)  -  - 
      -   ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีทางบญัชีส าหรับ         
   การด าเนินงานต่อเน่ือง  41,200,850  122,976,062  (45,127,257)  56,207,323 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีทางบญัชีส าหรับการด าเนินงานท่ียกเลิก  -  37,664,628  -  - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีทางบญัชี  41,200,850  160,640,690  (45,127,257)  56,207,323 

         จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 8,240,170 20 33,223,891 20 (9,025,451) 20 11,241,465 
ผลกระทบค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี   920,800  279,924  840,383  4,576 
รายจ่ายท่ีสิทธิหกัไดเ้พิม่ข้ึน  (14,554)  -  (10,955)  - 
(โอนกลบั) ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  1,627,337  (14,579)  -  - 
(กลบัรายการ) ค่าเผื่อดอ้ยค่าของอุปกรณ์  (37,061)  359,347  -  - 
กลบัรายการค่าเผื่อดอ้ยค่าสินคา้คงเหลือ  (65,062)  -  -  - 
ผลประโยชนพ์นกังาน  644,235  -  -  - 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไมไ่ดบ้นัทึกเป็น               
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  400,000  -  -  (11,246,041) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไมไ่ดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้         
   รอการตดับญัชี  9,971,739  -  8,196,023  - 
ส่วนท่ีใชป้ระโยชนท์างภาษีในปีปัจจุบนั         
   -การใชผ้ลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่เคยรับรู้ผลขาดทุน         
        สะสมยกมา  (16,100,373)  (33,075,465)  -  - 
   - ผลต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและทางภาษี  (1,905,577)  (2,457,451)  -  - 
   - ผลประโยชนพ์นกังานท่ีจ่ายในปี  (120,000)  (249,580)  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน  (869,254)  8,342,467  -  - 
ค่าใชจ่้ายโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั      -   
ส าหรับพนกังาน  (16,079)  (112,555)  -  - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 4 2,676,321 4 6,295,999 - - - - 
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36. 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 14  ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัยกเลิกส่วนงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจให้บริการเช่าพื้นท่ีโฆษณา โดยบริษทัไม่ไดน้ าฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวมารวมในงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดสู้ญเสียอ านาจการควบคุม 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดแ้สดงผลการด าเนินงานของส่วนงานด าเนินงานท่ียกเลิกและบริษทัดงักล่าวส าหรับปี
อยูภ่ายใตห้วัขอ้ “ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก” ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม 

รายละเอียดของผลการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม มีดงัต่อไปน้ี (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 บำท  บำท 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  85,123,092 
รายไดอ่ื้น -  18,611,975 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ -  (41,771,500) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย -  (4,805,806) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  (13,044,758) 
ขาดทุนอ่ืน -  (130,827) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ -  43,982,176 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (6,317,548) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิกส ำหรับปี -  37,664,628 
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37. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
37.1 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

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

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง        
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) 32,358,904  110,990,639  (45,127,257)  56,207,323 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 8,777,687,996  8,033,578,407  8,777,687,996  8,033,578,407 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.0037   0.0138  (0.0051)  0.0070 

 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ        
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) -  37,664,628  -  - 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 8,777,687,996  8,033,578,407  8,777,687,996  8,033,578,407 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) -  0.0047  -  - 

37.2 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยปรับจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลกลุ่มภายนอก
ในระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติวา่หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด
ได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้ งหมด กลุ่มบริษัทมีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดคือใบส าคัญแสดงสิทธิ              
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (ดูหมายเหตุขอ้ 26) กลุ่มบริษทัค านวณจ านวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณา
จากมูลค่ายุติธรรมซ่ึงข้ึนอยู่กบัมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินของราคาตามสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมาพร้อมกบัสิทธิเลือก
ซ้ือหุ้น (ก าหนดจากราคาถวัเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษทัในระหว่างปี) การค านวณน้ีท าข้ึนเพื่อ
ก าหนดจ านวนหุ้นสามญัท่ีตอ้งบวกเพิ่มกบัหุ้นสามญัโดยเหมือนมีการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดโดยไม่มีการปรับปรุงก าไร (ขาดทุน) แต่อยา่งใด 
มีดงัต่อไปน้ี 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง        
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        
     จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท)  32,358,904  110,990,639  (45,127,257)  56,207,323 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 8,777,687,996  8,033,578,407  8,777,687,996  8,033,578,407 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  

(ปรับลด) (หุ้น) 
 

9,203,837,803 
  

8,447,401,917 
  

9,203,837,803 
  

8,447,401,917 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.0035  0.0131  (0.0049)  0.0067 

 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

                    กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ        
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั        
    จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท)  -  37,664,628  -  - 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 8,777,687,996  8,033,578,407  8,777,687,996  8,033,578,407 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        
    (ปรับลด) (หุ้น) 9,203,837,803  8,447,401,917  9,203,837,803  8,447,401,917 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) -  0.0045  -  - 
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38. รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม 
โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง
บริษทั ท่ีท  าหน้าท่ีถือหุ้น บริษทัย่อยและกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั 
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทั
ค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยท่ีส าคญัเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 13 และ 14 ตามล าดบั 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
ช่ือบุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั ควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ดิจิตอล ไร้ท ์พิคเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)* บริษทัยอ่ย 
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน)** บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561 
บริษทั ไทรทนั ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  

(เดิมช่ือ “บริษทั อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั”) 
บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)”) 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั* บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากดั* บริษทัยอ่ย  
บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั** บริษทัยอ่ยของ บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั** บริษทัยอ่ยของ บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ลูเซนท ์เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั*** บริษทัยอ่ยของ บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
บริษทั บอกซ์ ออฟฟิศ เอนเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) เครือญาติ 
บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ พลงังานไฟฟ้า จ ากดั กรรมการร่วมกนั ตั้งแต่วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั กรรมการร่วมกนั ตั้งแต่วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เครือญาติ 

          *     จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้และอยูใ่นระหวา่งช าระบญัชี 
** จ าหน่ายเงินลงทุนระหวา่งปี 2561 (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 
*** ซ้ือธุรกิจระหวา่งปี 2562 (ดูหมายเหตุขอ้ 43) 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
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รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดค้่าบริหารงาน  ตามราคาท่ีก าหนดในสัญญา 

(ค่าบริหารจดัการ ค่าเช่าพื้นท่ีและบริการ)  
ดอกเบ้ีย ตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ  าหน่ายและหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญา ตามราคาท่ีก าหนดในสัญญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการและเดินเคร่ืองจกัรพร้อมบ ารุงรักษา ตามราคาท่ีก าหนดในสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษาการเงิน ตามราคาท่ีก าหนดในสัญญา 

38.1 รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ (ดูหมายเหตุขอ้ 30)        

 บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน)  -  -  -  1,550,000 
 บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)”) - 
 

- 
 

10,440,000 
 

5,570,000 
 บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั -  -  1,220,000  - 
 บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั -  -  400,000  - 

 -  -  12,060,000  7,120,000 
        

รายไดด้อกเบ้ีย (ดูหมายเหตุขอ้ 30)        
   บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั -  -  250,059  10,470 
   บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั -  -  225,418  - 

     บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)”) 

-  -  
13,379,972 

 
9,600,800 

 -  -  13,855,449  9,611,270 
        

รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการ (ดูหมายเหตุขอ้ 30)        
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน)  -  -  -  5,328,000 

  บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)”) - 

 
- 

 
2,124,000 

 
2,124,000 

 -  -  2,124,000  7,452,000 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
รายไดอ่ื้น        
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) -  -  -  620,683 

  บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)”) - 

 
- 

 
836,541 

 
629,083 

 -  -  836,541  1,249,766 
        

ค่าซ้ือวสัดุอุปกรณ์พร้อมร้ือถอน (ดูหมายเหตุขอ้ 38.4.3)        
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 132,077,686  -  -  - 

        
ค่าใชจ่้ายในการประมูล        
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 10,000  -  -  - 

        
ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการและเดินเคร่ืองจกัรพร้อมบ ารุงรักษา        
บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ พลงังานไฟฟ้า จ ากดั  8,348,667  -  -  - 

        
ค่าท่ีปรึกษาการเงิน        
บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 300,000  -  -  - 

        
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั        

 ค่าตอบแทนกรรมการ 6,220,000  9,595,000  6,220,000  9,155,000 
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,036,306  32,160,600  14,578,598  11,537,060 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,631,385  641,480  1,494,945  641,480 

 39,887,691  42,397,080  22,293,543  21,333,540 

38.2   ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 9)        
  บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั -  -  338,120  - 
  บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)”) 
  - 

 

- 

 

1,192,045 

 

1,162,094 
  บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั -  -  400,000  - 

 -  -  1,930,165  1,162,094 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9)        
บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั -  -  234,661  10,470 

  บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)”) - 

 
- 

 
19,820,234 

 
13,069,256 

 -  -  20,054,895  13,079,726 
        

หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญารับ (ดูหมายเหตุขอ้ 38.4.3)        
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 20,232,654  -  -  - 

        
เจา้หน้ีการคา้        
บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ พลงังานไฟฟ้า จ ากดั 2,233,268  -  -  - 

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

        
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย        
บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 300,000  -  -  - 

38.3 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั     -  -  7,000,000  2,100,000 
  บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)”) - 
 

- 
 

289,000,000 
 

184,000,000 
 -  -  296,000,000  186,100,000 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อยเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีไม่มี
หลกัประกนัในสกุลเงินบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 - 5.26 ต่อปี ตัว๋สัญญาใช้เงินดงักล่าวมี
ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม  

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มีดงัน้ี (งบการเงินรวม : ไม่มี) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ  กำรเปลีย่นแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2562      2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั 2,100,000  5,000,000  (100,000)  7,000,000 
บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั -  50,000,000  (50,000,000)  - 
บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั  

(มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)”) 184,000,000 
  

323,000,000 
  

(218,000,000) 
 

289,000,000 
บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั -  29,548,337            (29,548,337)  - 
 186,100,000      296,000,000 

 

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

บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั -  2,100,000  -  2,100,000 
บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)”) 184,000,000 

 
- 

 
- 

 
184,000,000 

 184,000,000      186,100,000 
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38.4 สัญญาท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
38.4.1 เมื ่อวนัที่ 20 เมษายน 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญายืมใช้คงรูปที่ดินของ

บริษทัย ่อยอีกแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 17) โดยบริษทัย ่อยแห่งหน่ึงน าที่ดินของ
บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงไปจดจ านองเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึงในการด าเนินโครงการก่อสร้าง (ดูหมายเหตุข้อ 20) โดยสัญญาดังกล่าวมี
ระยะเวลา 6 ปี นบัจากวนัท่ี 26 เมษายน 2560 จนถึงวนัท่ี 26 เมษายน 2566 

38.4.2 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาบริหารจดัการและ
เดินเคร่ืองจกัรพร้อมบ ารุงรักษากับบริษัทท่ีมีกรรมการร่วมกันแห่งหน่ึง โดยสัญญา
ดงักล่าวมีระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัที่ 1 กนัยายน 2562 จนถึงวนัที่ 30 สิงหาคม 2567 
ซ่ึงในสัญญาได้ก าหนดการรับประกนัผลการด าเนินงานของผูร้ับจา้งให้สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ไม่ต  ่ ากว่าปีละ 20,400,000 หน่วยกิโลวตัต์ หรือเฉล่ียต่อเดือนเท่ากับ 
1,700,000 หน่วยกิโลวตัต ์และรับประกนัรายไดเ้ฉล่ียเดือนละไม่นอ้ยกว่า 5,342,646.95 บาท 
ทั้งน้ีสามารถเฉล่ียยอดรายไดท้ั้งปีได ้ซ่ึงถา้หากผูรั้บจา้งสามารถเดินระบบและจ าหน่าย
ไฟฟ้าตามขา้งตน้ให้แก่การไฟฟ้าไดม้ากกว่ารายไดที้่รับประกนัตามก าหนดขา้งตน้
เกินกวา่ร้อยละ 2.50  ของรายไดท่ี้รับประกนั ส่วนท่ีเกิน บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวตกลง
และยินยอมท่ีจะจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้กบัผูรั้บจา้ง จ  านวนร้อยละ 65 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 
ของรายไดส่้วนรับประกนั แต่ถา้หากผูรั้บจา้งเดินระบบและจ าหน่ายไฟฟ้าตามขา้งตน้
ให้แก่การไฟฟ้าได้น้อยกว่ารายได้ท่ีรับประกนัตามก าหนดขา้งตน้เกินกว่าร้อยละ 2.50  
ของรายไดที้่รับประกนั ผูร้ับจา้งตกลงและยินยอมที่จะจ่ายเงินชดเชยรายไดใ้ห้แก่
บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวเป็นจ านวนเต็มของส่วนต่างของรายไดรั้บประกนัส่วนท่ี
เกินกวา่ร้อยละ 2.50 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายไดส่้วนรับประกนั 

38.4.3 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
เพื่อซ้ือวสัดุ โครงสร้างอาคาร เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ท่ีไม่ใช้แล้ว (“วสัดุอุปกรณ์”) พร้อม
ด าเนินการร้ือถอนและปรับปรุงพื้นท่ี ตามสัญญาบริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งด าเนินงานร้ือถอน
และปรับปรุงพื้นท่ีให้แล้วเสร็จภายใน 540 วนันับจากวนัท่ีได้รับมอบพื้นท่ีจากบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวและไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการ โดยบริษทัยอ่ยตอ้งช าระค่าวสัดุ
อุปกรณ์และหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญา จ านวน 132.08 ลา้นบาท และ 20.23 ลา้นบาท 
ตามล าดบั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะช าระคืนหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาเม่ือบริษทัยอ่ย
ปฏิบติังานร้ือถอนและปรับปรุงพื้นท่ีแลว้เสร็จ ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาอีกฉบบัหน่ึงกบั
การร่วมคา้แห่งหน่ึงดว้ยสัญญาลกัษณะเดียวกนั โดยบริษทัยอ่ยเป็นผูข้ายวสัดุอุปกรณ์ดงักล่าว 
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ตามสัญญาบริษทัยอ่ยตอ้งไดรั้บช าระค่าวสัดุอุปกรณ์ดงักล่าวและหลกัประกนัการปฏิบติัตาม
สัญญาจ านวน 191.92 ลา้นบาท และ 20.23 ลา้นบาท ตามล าดบั  

กลุ่มบริษทัรับรู้จ  านวนเงินจากการขายวสัดุอุปกรณ์จากการร่วมคา้ดงักล่าวสุทธิกบัจ านวนเงิน
จากการซ้ือวสัดุอุปกรณ์จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวและประมาณการตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นก าไรจากการขายวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 46.68 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นรายไดอ่ื้นในงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 30) และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 การร่วมคา้ดงักล่าวยงัไม่ไดช้ าระเงินตามสัญญาจ านวน 
27.68 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : ไม่มี) 

39. กำรเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นทีเ่กดิจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้จำก  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที ่  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม  กำรซ้ือธุรกจิ    ไม่ใช่เงนิสด  31 ธันวำคม 
 2562  (ดูหมำยเหตุข้อ 43)      2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก         
สถาบนัการเงิน 

 
- 

  
70,319,363 

  
(5,233,662) 

  
- 

  
65,085,701 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 24,455,080  -  (10,324,635)  -  14,130,445 
 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที ่  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    ไม่ใช่เงนิสด  31 ธันวำคม 
 2561      2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 30,000,000  (30,000,000)  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 34,717,100  (33,693,812)  23,431,792  24,455,080 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที ่  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    ไม่ใช่เงนิสด  31 ธันวำคม 
 2562      2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 963,015  (370,190)  -  592,825 
 

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

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

40. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนและกำรจ ำแนกตำมรำยได้ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจให้บริการเช่าพื้นท่ี
โฆษณา และธุรกิจงานก่อสร้าง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทได้จ  าหน่ายบริษัทย่อย           
ท่ีด าเนินงานธุรกิจให้บริการเช่าพื้นท่ีโฆษณา กลุ่มบริษทัแสดงผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ียกเลิก
ดงักล่าวภายใตห้ัวขอ้ “ก าไรจากการด าเนินงานที่ยกเลิกส าหรับปี” และเมื่อวนัที่ 27 สิงหาคม 2562 
กลุ่มบริษทัได้ซ้ือบริษทัย่อยที่ด าเนินงานธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวภาพ 
ดงันั้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจงานก่อสร้าง 
และธุรกิจดา้นพลงังาน โดยส่วนงานที่ส าคญัของกลุ่มบริษทัแต่ละส่วนงานให้บริการที่แตกต่างกนั 
กลุ่มบริษทัมีการบริหารจดัการแยกจากกนั รวมถึงมีการใชเ้ทคโนโลย ีและกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพย์
ในต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั  

ลูกค้ารายใหญ่ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 1 ราย 
เป็นเงินจ านวน 1,030.97 ลา้นบาท และ 2,183.94 ลา้นบาท ตามล าดบั จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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ขอ้มูลตามส่วนงานท่ีรายงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได ้     
 ตลอดช่วงเวลา  ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง     
 ธุรกิจงานก่อสร้าง  ธุรกิจดา้นพลงังาน  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
            

รายไดจ้ากงานก่อสร้างและการขาย 1,150,230,248  2,273,376,232  21,490,953  -  1,171,721,201  2,273,376,232 
ตน้ทุนงานก่อสร้างและการขาย (1,054,248,184)  (2,119,015,174)  (12,663,349)  -  (1,066,911,533)    (2,119,015,174) 
ก าไรขั้นตน้ 95,982,064  154,361,058  8,827,604  -  104,809,668  154,361,058 
            ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         -  103,035,966 
ก าไรจากการขายวสัดุอุปกรณ์พร้อมร้ือถอน         46,682,202  - 
รายไดอ่ื้น         46,697,243  48,920,676 
ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ         10,322,520  - 
ตน้ทุนก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช ้         (34,486,573)  (37,686,426) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (122,612,907)  (119,412,265) 
กลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญ         -  72,897 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว         (7,723,475)  (21,892,658) 
กลบัรายการดอ้ยค่าสินทรัพย ์         2,042  - 
ตน้ทุนทางการเงิน         (2,489,870)  (4,432,186) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้         41,200,850  122,967,062 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (2,676,321)  (6,295,999) 
ก าไรสุทธิส าหรับปีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง         38,524,529  116,671,063 
ก าไรสุทธิส าหรับปีส าหรับการด าเนินงานท่ียกเลิก         -  37,664,628 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี         38,524,529  154,335,691 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นของส่วนงานธุรกิจงานก่อสร้าง 
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41. หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารเพื่อค ้าประกนั
การด าเนินงานตามปกติของธุรกิจเป็นจ านวน 851.39 ล้านบาท และ 743.73 ล้านบาท ตามล าดับ โดย
หลกัประกนัการออกหนังสือค ้ าประกนัของธนาคาร ประกอบด้วย สิทธิการรับเงินค่าจา้งก่อสร้างของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าว เงินฝากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 7) ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 17) และท่ีดินของบริษทั ไทรทนั ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั 
อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงของบริษทัซ่ึงแสดงเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม และค ้าประกนัโดยบริษทั 

42. ภำระผูกพนัตำมสัญญำกบับริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญากบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
42.1 กลุ่มบริษทัภาระผูกพนักบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าและสัญญา

บริการในอนาคตท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม 
 สัญญำเช่ำ  สัญญำเช่ำ  สัญญำบริกำร  สัญญำบริกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ครบก ำหนด        
ภายใน 1 ปี 4,324,542  3,912,000  837,557  7,613,483 
1 - 5 ปี 15,782,800  15,648,000  -  263,500 
5 ปี ข้ึนไป 12,714,000  15,648,000  -  - 

 32,821,342  35,208,000  837,557  7,876,983 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สัญญำเช่ำ  สัญญำเช่ำ  สัญญำบริกำร  สัญญำบริกำร 

 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ครบก ำหนด        
ภายใน 1 ปี 4,036,100  3,912,000  837,557  7,315,567 
1 - 5 ปี 15,648,000  15,648,000  -  - 
5 ปี ข้ึนไป 12,714,000  15,648,000  -  - 

 32,398,100  35,208,000  837,557  7,315,567 
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42.2 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัอ่ืน ๆ มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ภำระผูกพันอ่ืนๆ        
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 84,459,892  75,307,729  -  - 
รวม 84,459,892  75,307,729  -  - 

43. กำรซ้ือธุรกจิ 
เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั มีนโยบายเขา้
ไปลงทุนในบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ  ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจดา้นไฟฟ้าและพลงังาน โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวไดว้างเงินมดัจ า จ  านวน 10,000,000 บาท ตามเง่ือนไขท่ีผูถื้อหุ้นของบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ  ากดั 
ก าหนดไว ้เพื่อไดสิ้ทธิในการเขา้ไปตรวจสอบสถานะของกิจการในดา้นต่างๆ หลงัจากการตรวจสอบ
สถานะกิจการในดา้นต่างๆ เสร็จส้ิน และผลการตรวจสอบมีความชดัเจนเป็นท่ีน่าพอใจ ผูบ้ริหารของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยดงักล่าวพิจารณาอนุมติัการเขา้ท า
รายการต่อไป 

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 9/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย
ดังกล่าวเข้าซ้ือหุ้นสามัญในบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ  ากัด โดยแบ่งวิธีการซ้ือหุ้นออกเป็น 2 ส่วน  
ส่วนแรกดว้ยการซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิม จ านวน 500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.55 ของหุ้น
สามญัท่ีออกและช าระแลว้ เป็นจ านวน 40,000,000 บาท และส่วนท่ีสองซ้ือโดยการซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน
ใน บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ  ากดั จ  านวน 1,100,000 หุน้ เป็นจ านวน 110,000,000 บาท รวมการจ่ายเงิน
ทั้ง 2 ส่วนคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน จ านวน 150,000,000 บาท จะท าให้บริษทัย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้น
สามญัของบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ  ากดั จ  านวน 1,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของ
หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายช าระเงินซ้ือหุ้นสามญัส่วนแรกของบริษทั โรงไฟฟ้า
หนองรี จ  ากดั จ  านวน 40,000,000 บาท ท าให้บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ  ากดั มีสถานะเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ  ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562  
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กลุ่มบริษทัได้ว่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้มาท่ีระบุได้
และหน้ีสินที่รับมาของบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั ณ วนัที่ซ้ือธุรกิจ โดยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ได้มาท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาท่ีประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระไม่ได้แตกต่างอย่าง
มีสาระส าคญักบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์่ได ้มาที่ระบุได ้และหน้ีสินที่รับมาของบริษทั 
โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั ณ วนัที่ซ้ือธุรกิจ ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงใช้มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที่ซ้ือธุรกิจ
ดงักล่าวในการปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาของบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั 
ซ่ึงไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคญักบัมูลค่ายุติธรรมท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ    
มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  196,434 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  8,762,473 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน  15,587,041 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  263,755,415 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน  216,804 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  552,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (98,574,409) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (29,548,337) 
เงินกูย้มืระยะสั้นและส่วนของเงินกูย้มืท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี  (16,235,931) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (54,083,432) 
หน้ีสินหมุนเวยีนและไม่หมุนเวยีนอ่ืน  (47,521) 
สินทรัพย์ทีไ่ด้มำที่ระบุได้และหนีสิ้นทีรั่บมำ - สุทธิ  90,580,537 
ส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   

(ค านวณดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของ
หุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม) 

 
(40,258,017) 

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ  (40,000,000) 
ก ำไรจำกกำรซ้ือธุรกจิ   10,322,520 
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กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนในการซ้ือกบัมูลค่าสุทธิของสินทรัพยท่ี์ได้มาท่ีระบุได้
และหน้ีสินท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจดังกล่าวเป็นก าไรจากการซ้ือธุรกิจ จ านวน 10,322,520 บาท  
ซ่ึงแสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ  ากดั คร้ังท่ี 
6/2562 มีมติพิเศษใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 900,000 หุ้น เพิ่มเป็น 2,000,000 หุ้น  โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุน จ านวน 1,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท จ านวน 110,000,000 บาท และเม่ือ
วนัท่ี 20 กนัยายน 2562 บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ  ากดั ได้จ่ายช าระเงินเพื่อซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ  ากดั จ  านวน 1,100,000 หุ้น ซ่ึงเป็นการซ้ือหุ้นส่วนท่ีสอง เป็นเงินจ านวน 
110,000,000 บาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ  ากดั เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 
55.55 เป็นร้อยละ 80.00 ของหุ้นสามญัทั้งหมดท่ีออกและช าระแลว้ มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ  ากดั ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ  ากดั หลงัจาก
เพิ่มทุนมีจ านวน 110,141,909 บาท กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลต่างระหวา่งเงินท่ีจ่ายเพิ่มทุนและมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ  ากดั ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษทั ไทรทนั  
พาวเวอร์ จ  ากดั หลงัจากเพิ่มทุนเป็น “ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย” 
จ  านวน 141,909 บาท ซ่ึงแสดงไวภ้ายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุน้” ในงบการเงินรวม 

นบัตั้งแต่วนัที่ 30 สิงหาคม 2562 (วนัที่ซ้ือธุรกิจ) จนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายได ้
และก าไรสุทธิ ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
จ  านวน 21,490,953บาท (รายได้จากการขาย จ านวน 19,531,473 บาท และ รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่ม
ราคารับซ้ือไฟฟ้า จ านวน 1,959,480 บาท) และ 6,939,012 บาท ตามล าดบั 
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44. คดีฟ้องร้อง 
ในปี 2558 บริษทั ไทรทนั เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ  ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั สเตรกา 
จ ากดั (มหาชน)”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงพร้อมทั้งหน่วยงานของรัฐกบัพวกรวม 8 คน ไดถู้กฟ้องร้อง
จากบุคคลหน่ึง โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดถู้กฟ้องร้องในคดีเป็นจ าเลยล าดบัท่ี 8 ต่อศาลปกครองกลาง 
ทั้งหมด 4 คดี เก่ียวกบักรณีเรียกค่าเสียหายของท่ีดิน และท าให้ขาดรายได ้โดยมีทุนทรัพยท่ี์ถูกฟ้องร้อง
เป็นจ านวน 87.49 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง อยา่งไรก็
ตาม กลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือมัน่วา่บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะไม่ไดรั้บผลเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจาก
คดีฟ้องร้องดงักล่าว จึงยงัมิไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้นงบการเงิน 

45. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
รายการสินทรัพยท์างการเงินบางรายการของกลุ่มบริษทัมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ล ำดบัช้ันมูลค่ำ เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 
 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ยุตธิรรม และข้อมูลทีใ่ช้ในกำรวดัมูลค่ำ 
 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 31 ธันวำคม   ยุตธิรรม 
 2562 2561 2562 2561   
 มูลค่ำยุตธิรรม (บำท)  มูลค่ำยุตธิรรม (บำท)    

1. เงินลงทุนระยะสั้นใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  
- ตราสารทุน 

8,800,000 26,695,015 8,800,000 26,695,015 ล าดบั 1 ราค า เสน อ ซ้ื อขอ งตล าด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ ส้ินวนัท าการสุดท้ายของ
งวดบญัชี 

2. อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนสุทธิ 

128,000,000 128,000,000 - - ล าดบั 2 ราคาประเมินโดยผู ้ประเมิน
อิสระภายนอกด้วยวิธีราคา
ตลาด 
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46. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
46.1 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 มีมติอนุมตัิให้บริษทั 

ไทรทนั พาวเวอร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย ่อยของบริษทั เขา้ไปลงทุนในบริษทั อคัรวฒัน์ 
พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจด ้านไฟฟ้าและพลงังาน โดยบริษัทย่อย
ดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีบริษทัแห่งนั้นก าหนด จึงจะด าเนินการเขา้รับการ
โอนหุ้นของบริษทัแห่งนั้นได้ ปัจจุบนับริษทัย่อยดงักล่าวได้เขา้ถือหุ้นในบริษทัแห่งนั้นคิดเป็น
ร้อยละ 75 ของหุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 

46.2 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากดั ไดท้  าสัญญาวา่จา้งให้
บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงด าเนินงานโครงการ
ก่อสร้าง Bio Gas Power Plant 4.9 MWH เป็นมูลค่า 335 ล้านบาท โดยก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง
ใหแ้ลว้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาภายในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 

46.3 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั ไทรทนั เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดท้  าสัญญาเพิ่มวงเงิน
หนังสือค ้ าประกันจากธนาคารกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 49.25 ล้านบาท เพื่อใช้
ส าหรับการด าเนินงานของบริษทั โดยสัญญาวงเงินดงักล่าวค ้าประกนัโดยโอนสิทธิการรับเงิน
ประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้างของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

46.4  เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 มีมติอนุมติัวงเงิน 
ในการลงทุนในตัว๋แลกเงินจ านวน 50 ลา้นบาท และซ้ือตัว๋แลกเงินระยะสั้นของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป 
ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ  านวน 45 ลา้นบาท 

47. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 
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ชื่อบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์	 TRITN

เลขทะเบียนบริษัท	 0107537002290

วันที่จดทะเบียน	 21	มิถุนายน	2537

ลักษณะธุรกิจ	 ธรุกจิด้านการลงทนุด้วยการถอืหุ้นในบรษิัทต่าง	ๆ 	โดยมนีโยบายในการกระจายการลงทนุในกลุม่ธรุกจิ 

ที่หลากหลาย	 ซึ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสด	 และสร้างผลตอบแทนในระยะยาว	 

โดยธุรกิจหลักของบริษัท	คือ	ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	ธุรกิจจัดซื้อจัดหาวัสดุ	อุปกรณ์	และทรัพยากร	

ธุรกิจเหมืองแร่	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	และธุรกิจพลังงาน

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 60	ซอยประดิษฐ์มนูธรรม	19	ถนนประดิษฐ์มนูธรรม	

	 แขวงลาดพร้าว	เขตลาดพร้าว	กรุงเทพมหานคร	10230

ทุนจดทะเบียน	 1,161,029,408.80	บาท

ทุนที่เรียกชำาระแล้ว	 963,357,840.70	บาท

ราคาพาร์	 0.10	บาท

กลุ่มอุตสาหกรรม	 อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจ	 หมวดธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	 1,541.37	ล้านบาท	(ณ	วันที่	13	มีนาคม	2563)

จำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	 5,648	ราย	(ณ	วันที่	28	กันยายน	2562)

โทรศัพท์	 02	553	5000

โทรสาร	 02	553	5091

อีเมล 	 info@triton.co.th

เว็บไซต์	 www.triton.co.th

เลขานุการบริษัท	 02	553	5000	ต่อ	333	หรือ	Email:	secretary@triton.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์	 02	553	5000	ต่อ	333	หรือ	Email:	ir@triton.co.th

แจ้งเบาะแส	 whistleblowing@triton.co.th

ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท
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ข้อมูลของนิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้น
ต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุน

จดทะเบียน
 (ล้านบาท)

จำานวนหุ้น
ที่จำาหน่ายแล้ว 

(ล้านหุ้น)

มูลค่า
ที่ตราไว้
ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุน
ชำาระแล้ว 
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%)

บริษัท	ไทรทัน	เอ็นจีเนียริ่ง	
แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	
(เดิม	บริษัท	สเตรกา	จ�ากัด	(มหาชน))
8/58	หมู่ที่	8	ต�าบลบึงค�าพร้อย	
อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	12150			
โทรศัพท์	:	02	987	9667,	02	569	2258-9		
โทรสาร	 :	02	987	9668			
เว็ปไซต์	 :	www.tritonec.co.th			

ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
ทุกประเภท	และให้บริการด้าน
การบริหารโครงการก่อสร้าง	
และให้บริการขุดเจาะในแนวนอน	
(Horizontal	Directional	
Drilling-HDD)	
โดยไม่ต้องเปิดหน้าดิน

190.00 190.00 0.10 190.00 92.63

บริษัท	ไทรทัน	ดิเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	
(เดิม	บริษัท	อาร์ไจล	ดิเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด)
60	ซอยประดิษฐ์มนูธรรม	19	ถนนประดิษฐ์
มนูธรรม	แขวงลาดพร้าว	เขตลาดพร้าว	
กรุงเทพมหานคร	10230		
โทรศัพท์	:	02	553	5000	
โทรสาร	 :	02	553	5091																					

การบริหารจัดการ
และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

150.00 150.00 100 125.25 99.99

บริษัท	ธอร์	เอนเนอร์จี	แอนด์	รีซอร์สเซส	จ�ากัด*	
60	ซอยประดิษฐ์มนูธรรม	19	ถนนประดิษฐ์
มนูธรรม	แขวงลาดพร้าว	เขตลาดพร้าว	
กรุงเทพมหานคร	10230	
โทรศัพท์	:	02	553	5000	
โทรสาร	 :	02	553	5091

ธุรกิจพลังงาน	และเหมืองแร่	
(เลิกกิจการ
อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี)

10.00 10.00 100 2.50 99.99

บริษัท	ดิจิตอล	ไร้ท์	พิคเจอร์ส	จ�ากัด	(มหาชน)*	
390	ถนนรามค�าแหง	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	
กรุงเทพมหานคร	10240		
โทรศัพท์	:	02	736	3850	
โทรสาร	 :	02	736	3851

ผลิตและจ�าหน่ายสินค้าภาพยนตร์	
(เลกิกิจการ	
อยูร่ะหว่างการช�าระบญัชี)

576.00 57.60 10 576.00 99.99

บริษัท	อิน	แอนด์	ออน	สตูดิโอ	จ�ากัด*	
390	ถนนรามค�าแหง	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	
กรุงเทพมหานคร	10240		
โทรศัพท์	:	02	736	3850		
โทรสาร	 :	02	736	3851

การจัดแสดง	(เลิกกิจการ	
อยู่ระหว่างช�าระบัญชี)

20.00 2.00 10 20.00 99.99

บริษัท	ไทรทัน	รีซอร์สเซส	จ�ากัด	
60	ซอยประดิษฐ์มนูธรรม	19	ถนนประดิษฐ์
มนูธรรม	แขวงลาดพร้าว	เขตลาดพร้าว	
กรุงเทพมหานคร	10230
โทรศัพท์	:	02	553	5000
โทรสาร	 :	02	553	5091

ด�าเนินธุรกิจจัดซื้อจัดหาวัสดุ	
อปกรณ์และทรัพยากร	
และธุรกิจเหมืองแร่	

42.00 0.42 100 42.00 99.99

บริษัท	ไทรทัน	พาวเวอร์	จ�ากัด	
60	ซอยประดิษฐ์มนูธรรม	19	ถนนประดิษฐ์
มนูธรรม	แขวงลาดพร้าว	เขตลาดพร้าว	
กรุงเทพมหานคร	10230
โทรศัพท์	:	02	553	5000
โทรสาร	 :	02	553	5091

ด�าเนนิธรุกจิพลงังานประเภทต่าง	ๆ	
เช่น	พลังงานแสงอาทิตย์	
หรือโซล่ารูฟท็อป	
พลังงานลม	พลังงานน�้า

197.00 1.97 100 197.00 99.99
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บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุน

จดทะเบียน
 (ล้านบาท)

จำานวนหุ้น
ที่จำาหน่ายแล้ว 

(ล้านหุ้น)

มูลค่า
ที่ตราไว้
ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุน
ชำาระแล้ว 
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%)

บริษัท	ไลฟ์	เรดิโอ	จ�ากัด* สื่อวิทยุกระจายเสียง	
(เลิกกิจการ	
อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี)

100.00 1.00 100 100.00 97.50

บริษัท	ไลฟ์	ทีวี	จ�ากัด*
60	ซอยประดิษฐ์มนูธรรม	19	
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม	แขวงลาดพร้าว	
เขตลาดพร้าว	กรุงเทพมหานคร	10230
โทรศัพท์	:	02	553	5000
โทรสาร	 :	02	553	5091

ผลิตรายการโทรทัศน์
และให้บริการเคเบิ้ลทีวี	
(เลิกกิจการ
อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี)

228.32 2.2832 100 228.32 93.32

บริษัท	บอกซ์	ออฟฟิศ	เอนเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	
55/39	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	
กรุงเทพมหานคร	10400		
โทรศัพท์	:	02	639	0485-6	
โทรสาร	 :	02	639	0489

น�าเข้าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่าง
ประเทศและสร้างภาพยนตร์ไทย

100.00 1.00 100 100.00 40.00

บริษัท	ยูเอ็มจี	เอ็นเตอร์	เทนเม้นท์	จ�ากัด	
388	อาคารเอส.พี.	ชั้น	9	บี	ถนนพหลโยธิน	
แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร	10400			
โทรศัพท์	:	02	617	2799		
โทรสาร	 :	02	279	8314

โรงภาพยนตร์ 100.00 10.00 10 100.00 15.00

บริษัท	ไทรทัน	กรีน	เอนเนอร์จี	จ�ากัด
60	ซอยประดิษฐ์มนูธรรม	19	ถนนประดิษฐ์
มนูธรรม	แขวงลาดพร้าว	เขตลาดพร้าว	
กรุงเทพมหานคร	10230
โทรศัพท์	:	02	553	5000	
โทรสาร	 :	02	553	5091

ด�าเนินธุรกิจพลังงานสะอาด	
และรับบริหารจัดการขยะ

5.00 0.05 100.00 1.00 51.00

หมายเหตุ:	 *อยู่ระหว่างการด�าเนินการช�าระบัญชี
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นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ)

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

เลขที่	93	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10110

โทรศัพท์	 :	 02	009	9386

โทรสาร	 :	 02	009	9476

Call	center	 :		 02	229	2888

ผู้สอบบัญชี

นายวัลลภ วิไลวรวิทย์

บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด

อาคารเอไอเอ	สาทร	ทาวเวอร์	ชั้น	23	-	27	เลขที่	11/1	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120

โทรศัพท์	 :	 02	034	0000

โทรสาร	 :	 02	034	0100

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำากัด

เลขที่	63	ซอยสุขุมวิท	8	คลองเคย	กรุงเทพมหานคร	10110

โทรศัพท์	 :	 02	253	3427

โทรสาร	 :	 02	653	1135

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง
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การดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
และผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง

รายชื่อกรรมการ
บริษัท
TRITN

บริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม

TTEC TTD TTR TTP TTG LUCENT NRPP

1.	พล.อ.	เลิศรัตน์		รัตนวานิช X

2.	พล.ต.อ.	วีรพงษ์		ชื่นภักดี /

3.	นายณัฐดนัย		อินทรสุขศรี /

4.	นายอดิพงษ์		ภัทรวิกรม /

5.	พ.ต.อ.หญิง	กิดานันท์		คมข�า /

6.	นายชนะชัย		จุลจิราภรณ ์
1 /

7.	ดร.บุญลือ		ประเสริฐโสภา 
2 /

8.	พล.ต.ต.	อิทธิพล		อิทธิสารรณชัย /

9.	นางสาวหลุยส์		เตชะอุบล /	//	/// X	/		 / / / / /

10.	นางนฤมล		ฉัตรตะวัน 
3 /	//	/// / // //

11.	นายพิพัฒน์		สุวรรณะชฎ 
4 /	//	///

12.	นายสุรพล		ขวัญใจธัญญา 
5 /	//	///

13.	นายเชิดศักดิ์		กู้เกียรตินันท์ /	//	/// /	/// / / / / // /

14.	นางชัวร์		ซิ่ว	ซาน /

15.	นายรุ่ย		หม่า 
6 /

16.	นายโชคชัย		พิชชกุลมงคล /	/// /

17.	นายเอกอนันต์		สิทธิธรรมศักดิ์ /	///

18.	นายภัทรพล		ปานรักษา /// / / / /

19.	นางเพ็ญศรี		สืบสุวงษ์ ///

20.	นางประภาวดี		สมมาตร ///

21.	นางณัฐวดี		อนันต์อนุชาติกุล 
7 ///

22.	นายฉัตรชัย		ศุภนาม ///

หมายเหตุ	:	 X	=	ประธานกรรมการบริษัท		 /	=	กรรมการ		 //	=	กรรมกรรมบริหาร		 ///	=	ผู้บริหาร

 	1นายชนะชัย	 จุลจิราภรณ์		 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	15	มกราคม	2562

  2ดร.บุญลือ	 ประเสริฐโสภา		 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	1	เมษายน	2562

  3นางนฤมล	 ฉัตรตะวัน		 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	15	มกราคม	2562	

  4นายพิพัฒน์		สุวรรณะชฎ		 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	กรรมการบริหาร	บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้งจ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	15	มกราคม	2562	

  5นายสุรพล			ขวัญใจธัญญา		 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	และลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหาร	

	 	 และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	15	มการาคม	2562	

  6นายรุ่ย			 หม่า		 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	4	พฤศจิกายน	2562

  7นางณัฐวดี			อนันต์อนุชาติกุล		 ลาออกจากบริษัท	ไทรทัน	โอลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562
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ช่ือย่อบริษัท

TRITN	 =	 บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

TTEC	 =	 บริษัท	ไทรทัน	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

TTD	 =	 บริษัท	ไทรทัน	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด

TTR	 =	 บริษัท	ไทรทัน	รีซอร์สเซส	จ�ากัด	

TTP	 =	 บริษัท	ไทรทัน	พาวเวอร์	จ�ากัด	

TTG	 =	 บริษัท	ไทรทัน	กรีน	เอนเนอร์จี	จ�ากัด

LUCENT	 =	 บริษัท	ลูเซนท์	เอนเนอร์จี	จ�ากัด

NRPP	 =	 บริษัท	โรงไฟฟ้า	หนองรี	จ�ากัด

รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย
บริษัท	สเตรกา	จ�ากัด	(มหาชน)	(ชื่อเดิม)	หรือบริษัท	ไทรทัน	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

ลำาดับที่  รายชื่อกรรมการ
บริษัทย่อย

TTEC

1 นางสาวหลุยส์		เตชะอุบล X	/		

2 นางนฤมล		ฉัตรตะวัน /

3 นายเชิดศักดิ์		กู้เกียรตินันท์ /	///

4 นายโชคชัย		พิชชกุลมงคล /	///

5 นายเอกอนันต์		สิทธิธรรมศักดิ์ /	///

หมายเหตุ:	 	X	=	ประธานกรรมการบริษัท							/	=	กรรมการ	 //	=	กรรมกรรมบริหาร	 ///	=	ผู้บริหาร	
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โครงสร้างองค์กร
บริษัท	สเตรกา	จ�ากัด	(มหาชน)	(ชื่อเดิม)	หรือบริษัท	ไทรทัน	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน 
(Selection and Remuneration Committee)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
(Corporate Governance Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Committee)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Chief Executive Officer

ผู้ตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร 
(External Audit)   

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee)

สำานักกรรมการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Board

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
Chairman of Executive Board 

ส�านักกฎหมาย 
Legal Office

OSHE & ISO

Front Office

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Vice Chief Executive Officer  

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
Chief Operation Officer

สายปฏิบัติการโครงการ 
งานโครงสร้างพื้นฐาน

สายปฏิบัติการโครงการ
งานโครงสร้างพื้นฐาน

งานโครงการ 
ขนาดใหญ่

งานโครงการ 
ขนาดใหญ่

งานซ่อมบำารุง 
และวิศวกรรม ลำาลูกกา

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
และการตลาด

ฝ่ายทรัพยากร 
และธุรการ

ฝ่ายจัดซื้อ 
โครงการ

ฝ่ายบัญชี 
และการเงิน

งาน 
HDD/Pipe Jacking

ฝ่าย  
Project Control 

สายปฏิบัติการ 
โครงการงานท่อ

สายงาน 
พัฒนาธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
Chief Financial Officer

Back Office
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