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และประธานคณะกรรมการบริหาร

เรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

จากสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ท่ีทกุ ๆ  ท่านได้พบเจอนัน้เหน็ได้ว่าสิง่นี้ได้สร้างการเปลีย่นแปลงอย่างยิง่ใหญ่ 

ทกุการท�างานต้องมกีารปรบัเปลีย่นในการสร้างระยะห่างทางสงัคม โดยทีท่กุคนมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องปรบัเปลีย่น 

พฤตกิรรมการใช้ชวิีตให้เข้ากบักระแสการเปลีย่นแปลงและบรรทดัฐานใหม่ ในด้านการท�างาน บรษิัทยงัคงต้อง

ค�านงึถงึการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนือ่ง แม้ว่าสิง่ทีป่ระสบอยูจ่ะมผีลกระทบอย่างมหาศาลต่องานทีอ่ยูร่ะหว่าง

การด�าเนนิการ มีผลต่อการด�าเนนิงานตามห่วงโซ่อปุทานทัง้จากต้นน�า้ไปปลายน�า้ แต่ไทรทนัยงัคงเน้นย�า้ในการ

ด�าเนนิงานในแต่ละโครงการที่ได้ด�าเนนิการอยู่ให้เป็นไปตามแผนงาน ในทางเดยีวกนั ไทรทนัให้ความส�าคญั 

ในการรกัษาพนกังานขององค์กร โดยมกีารแนะแนวแนวทางการปฏบิตัตินให้เข้ากบัสถานการณ์ทีท่กุคนต้องเผชิญ 

ท่ามกลางความวุ่นวายนี ้เรายนิดทีีจ่ะรายงานว่าแทบจะทัง้ปี 2563 บรษิัทมกีารปรบัเปลีย่นการบรหิารงานจากปกติ  

เป็นการท�างานแบบใหม่ ต้องพยายามตดัค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น รวมถงึวางแผนด้านการบรหิารความเสีย่ง 

อย่างเป็นระบบ อย่างไรกต็าม ปีทีผ่่านมาถอืเป็นปีแห่งความก้าวหน้าอกีปีหนึง่ทีม่กีารวางโครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญั 

เพือ่สร้างความม่ันคงส�าหรบัอนาคตของไทรทนัโฮลดิง้

งบการเงินรวมของบริษัทแสดงถึงผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 10.54%  

จาก 1.275 พนัล้านบาทในปี 2562 เป็น 1.409 พนัล้านบาทในปี 2563 ส่งผลให้มกี�าไรสทุธอิยูท่ี ่36.11 ล้านบาท

หรอืคิดเป็น 11.59% ของรายได้รวม ซึง่ผลประกอบการทีเ่พ่ิมขึน้ดงักล่าว หลกั ๆ เกดิจากการเพิม่ข้ึนของ 

อัตราส่วนก�าไรขัน้ต้นในกลุม่ธรุกจิก่อสร้าง โดยมอีตัราส่วนก�าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้จาก 5.35% ในปี 2562 เป็น 13.05% 

ในปี 2563
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ประธานคณะกรรมการบริหาร

ทัง้นี ้ ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 บรษิัทได้มกีารปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ 

และแผนการด�าเนนิการต่าง ๆ เช่น การปรบัเปล่ียนให้เกดิพฤตกิรรมการท�างาน

ทีต้่องสร้างระยะห่างทางสังคม การบรหิารจัดการต้นทุนต่าง ๆ  ให้มปีระสทิธภิาพ 

ตลอดจนการเข้าร่วมประมลูงานโครงการต่าง ๆ  ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ เพือ่ให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์ความเสีย่งในปัจจุบนัท่ีเพิม่มากขึน้

การพัฒนาท่ีส�าคัญในปี 2564 น้ันถูกก�าหนดข้ึนเพื่อสร้างความม่ันใจ
ในการเติบโตไปข้างหน้าของไทรทันโฮลดิ้ง

บรษัิท ไทรทนั เอน็จีเนยีร่ิง แอนด์ คอนสตรคัช่ัน จ�ำกดั (มหำชน) ลงทนุใน

บรษัิท ทรำนส์ ไทย เรลเวย์ จ�ำกดั

บรษิัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จ�ากดั (TTR) เป็นบรษิัทวศิวกรรมด้านระบบราง

โดยเฉพาะทีม่คีวามโดดเด่นในการท�างานด้านรางรถไฟมากว่า 15 ปี โดยถอืเป็น

หนึง่ในบรษิัทเพียงไม่กีแ่ห่งทีม่คีวามเชีย่วชาญด้านงานรางรถไฟ การลงทนุของ

บรษิัทใน TTR ผ่าน TTEC นี ้คาดว่าจะสามารถท�าให้ TTEC เป็นหน่ึงในผูน้�า

ทีมี่ความเชีย่วชาญเฉพาะด้านในระดับประเทศ ด้วยเหตนุี ้ จะส่งผลให้ TTEC 

เป็นบรษัิทวศิวกรรมเฉพาะทางชัน้น�าของประเทศไทยในด้านท่อขนส่งน�า้มนั

และก๊าซ งานเก่ียวกับรางรถไฟและความสามารถด้านวศิวกรรมไฟฟ้าต่อไป

บริษัท ไทรทัน พำวเวอร์ จ�ำกัด ลงทุนในบริษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืช

หมนุเวยีน จ�ำกดั

ไทรทนัพาวเวอร์ ได้ลงทุนเพิม่ในแห่งท่ีสอง ได้แก่ โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ กบัก�าลงั

การผลติที ่4.9 เมกะวตัต์ ซึง่ภายหลังจากการก่อสร้างเป็นระยะเวลากว่า 8 เดอืน 

ปัจจุบนัได้มีการขายไฟฟ้าในเชงิพาณชิย์ได้แล้วในเดอืนมกราคม 2564 รายได้

จากการขายไฟฟ้าของทัง้ 2 โรงไฟฟ้า ไม่ว่าจากโรงไฟฟ้าหนองร ี หรอืโรงไฟฟ้า 

อัครวัฒน์นั้นจะช่วยสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทตั้งแต่ต้นปี 2564 

เป็นต้นไป ซึ่งแต่ละโรงไฟฟ้านั้นมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคท่ีจะขายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 25 ปี โดยสามารถ 

ต่ออายุออกไปได้อกีคราวละ 5 ปี ต่อไปเรือ่ย ๆ อตัราผลตอบแทนภายในของ

โรงไฟฟ้าทัง้สองแห่งนี ้(หากไม่เกดิเหตกุารณ์ผดิปกตใิด) นัน้เกนิกว่า 14% ต่อปี

บรษัิท ไทรทนั โฮลดิง้ จ�ำกดั (มหำชน) ลงทนุ 23.08% ในบริษัท โกลบอล 

คอนซมูเมอร์ จ�ำกดั (มหำชน) โดยกลำยเป็นผูถ้อืหุน้อนัดบัแรก และมอี�ำนำจ

ควบคมุก�ำกบัดแูลโดยคณะกรรมกำรบรษัิท

ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควดิ19 บรษิทัยงัคงการลงทนุอย่างต่อเนือ่ง  

โดยใช้เงินสดส�ารองในการลงทุนในบริษัทโกลบอลคอนซูมเมอร์ จ�ากัด 

(มหาชน) (GLOCON) ซึง่เป็นหนึง่ในบรษัิทในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

ทีด่�าเนินธรุกจิในอตุสาหกรรมอาหารและบรรจภุณัฑ์ การลงทนุในครัง้น้ีบริษัท

ได้รบัผลตอบแทนมากกว่า 40% อย่างไรกต็าม การลงทนุใน GLOCON ถอืเป็น

ความเคลือ่นไหวเชงิกลยุทธ์ในระยะยาวเพ่ือกระจายกจิกรรมการด�าเนนิงาน

ของไทรทนัไปสูง่านด้านการก่อสร้าง ด้านพลงังานบรสิทุธ์ รวมถงึด้านอาหารด้วย  

ทัง้นี ้เราหวงัว่า ทุกด้านทีเ่ราได้ตัดสนิใจลงทนุไปนี ้จะสามารถสร้างผลงานให้กบั

บรษิัทและสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผูถื้อหุน้ทกุท่านอย่างงดงาม

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ได้มีการลงทุนใน GLOCON คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ

เปลีย่นแปลงแนวทางการด�าเนนิธรุกิจ โดยจะเข้าสูก่ลุม่ธรุกจิอตุสาหกรรมอาหาร 

ซ่ึงรวมถงึอาหารทะเลแช่แขง็ อาหารอุน่พร้อมทาน ผลไม้อบแห้ง บรรจภุณัฑ์ ร้านอาหาร

ที่ให้บรกิารทนัด่วน โดยในอนาคตอนัใกล้จะมกีารมุง่เน้นไปทีอ่าหารท่ีท�าจากพชื 

ซึง่ปัจจบุนันี ้ ได้มกีารท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่าง GLOCON กบั 

Green Monday ซึง่เป็นบรษิัททีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลกในการท�าเน้ือสตัว์ที่ไม่มี

ส่วนผสมจากสตัว์ (OMNI Meat) และบรษิัทจะเน้นไปทีโ่ปรตีนทีท่�าจากกญัชง

ซึง่เป็นเป็นแหล่งโปรตนีพืน้ฐานจากพชื โดยเดอืนกมุภาพนัธ์ 2564 โกลคอนได้

ประกาศข่าวดเีกีย่วกบัการได้ยืน่เสนอขอใบอนญุาตท�าโรงงานสกดักญัชง และ

ใช้โปรตนีจากกญัชงผสมในสินค้าประเภทอาหาร

การให้ความส�าคัญกับการตอบแทนสงัคม
นอกเหนอืจากการสร้างผลตอบแทนทางด้านการเงนิในฐานะทีเ่ป็นบรษิัททีม่ี

การลงทนุอย่างต่อเนือ่งแล้ว ในปี  2563 ระหว่างทีม่กีารระบาดของสถานการณ์

โควดิ-19 นัน้ บรษิัทได้ให้ความส�าคญัอย่างมากกบัการตอบแทนคืนสูส่งัคม 

โดยไทรทนัและโกลคอน ด้วยความช่วยเหลอืของเทศบาลเมอืงพัทยา ได้ร่วมกนั 

จัดหาอาหารแห้ง น�้า รวมถึงสิ่งจ�าเป็นในการประทังชีวิตเป็นประจ�าทุกวัน 

ในช่วงระยะเวลาหนึง่แจกจ่ายให้แก่ชาวพัทยา รวมถงึชาวเกาะล้าน ซึง่อยูใ่นพืน้ที ่

ห่างไกลที่ได้รับผลกระทบอย่างหนกัด้วย

ในนามของคณะกรรมการ พวกเราขอแสดงความขอบคุณต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี

ทกุท่านที่ให้การสนบัสนนุบรษิัทด้วยดีน�าไปสูค่วามส�าเร็จในปี 2563 โดยในปี 

ที่ผ่านมานั้น พวกเราได้ด�าเนินกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการลงทุนที่มั่นคง สามารถ

สร้างรายได้อย่างสม�า่เสมอและยัง่ยนื ในขณะเดยีวกนัต้องสามารถควมคมุ 

ความเสีย่งต่าง ๆ ไว้ได้ด้วยเช่นกนั ทัง้นี้ในปี 2564 พวกเราจะยงัคงรกัษา

กลยทุธ์การลงทุนที่ได้ด�าเนนิการไปแล้วในปี 2563 และจะต่อยอดโดยอาศยั 

ความได้เปรียบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่สินทรัพย์ต่าง ๆ มีราคาต�่าลง  

ในการเข้าลงทนุในกิจการต่าง ๆ  ซึง่เป็นไปตามจดุแขง็ของบรษิัทที่ให้ความส�าคญั

ในเรือ่งกลยทุธ์การลงทนุตามสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ ตลอดจนการตระหนัก

ถงึความแขง็แกร่งในฐานะการเงินของบรษิัทต่อไป

003บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)



คณะกรรมการบริษัท

สัญชาติ   ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 (สาขาการบริหารพัฒนา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 (สาขาเทคโนโลยแีละการจดัการพลังงานและสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (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

2562 - ปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภาไทยชุดปัจจุบัน
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 74 ปี

รายงานประจำาปี 2563004



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
- หลกัสูตร 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 
 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 ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากดั (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
 บริษัท อรินสิริ แลนด์ จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน
2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาพิเศษ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
2561 - ปัจจุบัน ทีป่รกึษา สมาคมสนันบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิัท ริชแลนด์ พร๊อพเพอร์ตี้ 
 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 
 บรษิทั ไทรทนั เอน็จเีนยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ 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 

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 25 เมษายน 2561
อายุ 62 ปี

พล.ต.อ. วีรพงษ์ ช่ืนภักดี

005บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)



นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล

ต�ำแหน่ง กรรมการ

และประธานคณะกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับต�ำแหน่ง 25 ธันวาคม 2559

อำยุ 39 ปี

สัญชำติ   ไทย 

สัดส่วนกำรถือหุ้น  17.32% 

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 

- ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาตรี ด้านการเงิน 
 University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย 

กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 53/2548 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

    บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

    และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

    บริษัท โกลบอล คอนซูมเมอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 

2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิทั โกลคอนอนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอ็นพีพีฟูดเซอร์วิส จ�ากัด
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ดิแองเจิ้ลโกลบอล จ�ากัด
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เดอะบรีโอ้มอลล์ จ�ากัด
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท นิปปอนแพ็คเทรดดิ้ง จ�ากัด
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท คิทเช่นพลัสแฟรนไชส์ จ�ากัด
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จ�ากัด
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ฟรุตตี้คราย จ�ากัด
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิัท เอน็พพีพูีดอนิคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท พร้อมแพค จ�ากัด
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท อัครวัฒน์  
  พลังงานพืชหมุนเวียน จ�ากัด
2562 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จ�ากัด
2560 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จ�ากัด
2560 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จ�ากัด
2560 - ปัจจุบัน    กรรมการ บรษิัท ไทรทนั ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั
2560 - ปัจจุบัน    กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง 
  แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2559 - 2560      กรรมการ และกรรมการบริหาร 
  บริษัท สแพลช มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
2548 - 2552      กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน  
  บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 

รายงานประจำาปี 2563006



ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับต�าแหน่ง 25 เมษายน 2561
อายุ 54 ปี

พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมข�า 

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)

ประสบการณ์ท�างาน

2559 - ปัจจุบัน เหรัญญิกสมาคมผู้ปกครองและคร ู
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ปทุมวัน
2535 - ปัจจุบัน  วิทยากร บรรยายวิชาบัญชี
  และงบประมาณให้กับโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
  และหลักสูตรต่าง ๆ ของ
  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เช่น 
  หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง 
  หลักสูตรผู้ก�ากับการหลักสูตรสารวัตร   
  หลักสูตรฝ่ายอ�านวยการ 
  และหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน
  และบัญชี
2560 - 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์  
  คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2553 - 2556 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
  (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

ไม่มี 

007บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)



ต�าแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับต�าแหน่ง 25 เมษายน 2561
อายุ 67 ปี

นายเชิดศักด์ิ กู้เกียรตินันท์

สัญชาติ   ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิเคราะห์ระบบ
 มหาวิทยาลัยแอสตัน (1976) ประเทศอังกฤษ 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 172/2556

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

2562 - ก.พ. 2564 กรรมการ กรรมการบริหาร 
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
2562 - ก.พ. 2564 กรรมการ กรรมการบริหาร 
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท วีรีเทล จ�ากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
  บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด
  (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน 

2561 - ก.พ. 2564 กรรมการ บรษิัท ไทรทนั กรนี เอนเนอร์จ ีจ�ากัด
2561 - ก.พ. 2564 กรรมการ บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จ�ากัด
2561 - ก.พ. 2564 กรรมการ บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จ�ากัด
2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เรซพร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิัท เรซพรอ็พเพอร์ตี ้ชลบรุ ี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

รายงานประจำาปี 2563008

หมายเหตุ  คุณเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ลาออกจากทุกต�าแหน่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564



ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 25 เมษายน 2561
อายุ 54 ปี

พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

สัญชาติ   ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 Kentucky State University สหรัฐอเมริกา
- 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)

ประสบการณ์ท�างาน

2560 - ปัจจุบัน รองผู้บัญชาการ ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
2560 - 2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ 
  คอนสตรัคชั่น 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

009บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)



ต�าแหน่ง รองประธานคณะกรรมการบริษัท 

และกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับต�าแหน่ง 25 เมษายน 2561
อายุ 66 ปี

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

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 

รายงานประจำาปี 2563010



ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับต�าแหน่ง 22 มกราคม 2558
อายุ 51 ปี

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)

ประสบการณ์ท�างาน

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

ไม่มี 

011บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)



นาง ซิ่ว ซาน ทาน

สัญชาติ   สิงคโปร์

สัดส่วนการถือหุ้น  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

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

มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์

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
  แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์
  ประจ�าราชอาณาจักรไทย
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 69 ปี

รายงานประจำาปี 2563012



ต�าแหน่ง กรรมการ 

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 23 เมษายน 2563
อายุ 51 ปี

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

สัญชาติ   ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร 
 มหาวิทยาลัยเมอร์เซอร์ รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2547

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
  บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด 
  (มหาชน)
2561 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  บรษิทั บบีจีไีอ จ�ากดั (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท มาสเตอร์แอด จ�ากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
  บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
  บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�างาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูลเอล จ�ากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอส พี โลจิสติกส์ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เช็งเพรส จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ   
  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชินกิจ จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชาโซลาร์ แมททีเรียล จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ และเลขาธิการ 
  สมาคมการค้าผู้ผลิตน�้าตาลและชีวพลังงานไทย
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชาปอร์ซเลน จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชนารัตน์ จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น�้าตาลสะหวันนะเขต จ�ากัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พารารวมโชค จ�ากัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ชูการ์โฮลดิ้ง จ�ากัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงน�้าตาลนิวกรุงไทย จ�ากัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น�้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ากัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ากัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จ�ากัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกาะกงแพลนเตชั่น จ�ากัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จ�ากัด
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท ท ีเอส ขนส่งและโลจสิติกส์ จ�ากัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอส คลัสสินค้า จ�ากัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทรดดิ้ง จ�ากัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จ�ากัด
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  คณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 
  ภายใต้คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.อ้อยและน�้าตาล
  ปี 2527 
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เหตุการณ์ส�าคัญปี 2563

มกราคม • บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวลลิตภัทร วาณิชย์เสริมกุล เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 

• บริษัท ไทรทนั เอน็จเีนยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยทีบ่รษิัทถอืหุน้ 
ในสดัส่วนร้อยละ 93.68 ของทนุช�าระแล้ว ได้รับงานส่วนเพ่ิมในโครงการก่อสร้างขยายท่อขนส่ง
น�้ามันไปภาคเหนือ (NFPT) จากบริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด คิดเป็นมูลค่างานเพิ่มจ�านวน 
985 ล้านบาท และเข้ารับงานโครงการใหม่ คือโครงการก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าลงใต้ดิน 
บนทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนปากเกรด็-ถนนแจ้งวฒันะ) คดิเป็นมูลค่าของโครงการ จ�านวน 
334.23 ล้านบาท

• บริษัทได้อนุมัติให้บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 99.99 ของทนุช�าระแล้ว เข้าไปปรบัปรงุโรงไฟฟ้าอคัรวฒัน์ให้สามารถกลบัมาจ�าหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ โดยมีก�าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้า 4.9 เมกกะวตัต์ได้อีกครัง้ โดยการเข้าไปลงทนุซือ้หุน้ 
จากผู้ถือหุ้นเดิม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนช�าระแล้ว รวมถึงการเข้าไปซื้อหุ้นเพ่ิมทุน 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกส่วนหนึ่ง รวมวงเงินในการลงทุนทั้งสิ้นจ�านวน 134.47 ล้านบาท

• บริษัทได้อนุมัติให้เข้าเพิ่มทุนในบริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จ�ากัด จ�านวน 135 ล้านบาท เพื่อน�า
เงินจ�านวนดังกล่าวไปลงทุนซื้อหุ้นในโรงไฟฟ้าอัครวัฒน์

กุมภาพันธ์ • บริษัทได้อนุมัติการเข้าลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป 
ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) โดยมีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

มีนาคม • บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ากัด (มหาชน) สูงสุดไม่เกิน 
ร้อยละ 10 ของทุนช�าระแล้ว

• บรษิัทได้เพิม่สดัส่วนการลงทนุในบริษัท ไทรทนั เอน็จเีนยีร่ิง แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
อีกจ�านวน 20 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.06 ของทุนช�าระแล้ว ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นทั้งหมด  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.68 ของทุนช�าระแล้ว

• บริษัทได้แต่งตั้ง นายอรุณ แช่มโชติ เข้าด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  
26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

เมษายน • นางสาวลลติภัทร วาณชิย์เสริมกลุ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าที่ 
การเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

• บริษัทได้แต่งตั้ง นายชลัช ชินธรรมมิตร์ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  
23 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

• บริษัทได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน จ�านวน 560 ล้านบาท จากเดิมมี
วตัถปุระสงค์จะใช้ส�าหรบัการน�าไปวางเป็นหลกัประกนักบัธนาคารเพือ่ให้ธนาคารออกหนงัสอืค�า้
ประกันส�าหรบัน�าไปใช้เป็นหลกัประกนัในโครงการก่อสร้างต่าง  ๆ  โดยเปลีย่นมาเป็นเพือ่น�าไป 
ใช้เป็นเงินทนุส�าหรบัการลงทนุขยายธรุกจิของกลุม่บรษัิท และเพ่ือใช้เป็นเงินทนุส�าหรบัการรบังาน
ในโครงการก่อสร้าง โดยเงินจ�านวนดงักล่าวข้างต้น บริษัทได้รบัจากการจ�าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทนุ
ให้กับบุคคลในวงจ�ากัด จ�านวน 2 ราย 
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พฤษภาคม • บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ากัด (มหาชน) สูงสุดไม่เกิน 
ร้อยละ 20 ของทุนช�าระแล้ว

มิถุนายน • บรษิัท ไทรทัน เอ็นจเีนยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัช่ัน จ�ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิัทย่อยทีบ่รษิัทถอืหุน้ 
ในสัดส่วนร้อยละ 93.68 ของทุนช�าระแล้ว ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญจากผุ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จ�ากดั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 65 ของทุนช�าระแล้ว รวมทัง้ได้เข้าซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกส่วนหนึ่ง รวมวงเงินในการลงทุนทั้งสิ้น จ�านวน 54 ล้านบาท

• นายอรณุ แช่มโชต ิลาออกจากต�าแหน่งเลขานกุารบรษิัท โดยมผีลต้ังแต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 
และบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์ เข้าด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัทแทน  
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

กรกฎาคม • บรษิัท ไทรทนั เอน็จเีนยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิัทย่อยทีบ่รษิัทถอืหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 93.68 ของทุนช�าระแล้ว ได้เข้ารับงานโครงการใหม่ คือ โครงการก่อสร้าง 
วางท่อขนส่งน�้ามันไปภาคอีสาน คิดเป็นมูลค่าของโครงการ จ�านวน 169.78 ล้านบาท

• บริษัทได้อนุมัติโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยการแบ่งหมวดธุรกิจอออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ 
(1) กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (2) กลุ่มธุรกิจพลังงาน (3) กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (4) 
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน และ (5) กลุ่มธุรกิจจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ทรัพยากร และเหมืองแร่

ตุลาคม • บรษิัท ไทรทัน เอ็นจเีนยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัช่ัน จ�ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิัทย่อยทีบ่รษิัทถอืหุน้ 
ในสัดส่วนร้อยละ 93.68 ของทุนช�าระแล้ว ได้รับมูลค่างานส่วนเพิ่มในโครงการก่อสร้างขยาย 
ท่อขนส่งน�า้มนัไปภาคเหนือ (NFPT) จากบรษิัท ขนส่งน�า้มนัทางท่อ จ�ากดั คดิเป็นมลูค่างานเพ่ิม 
จ�านวน 65 ล้านบาท (พื้นที่จังหวัดตาก)

• บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้น ผ่านบริษัท ไทรทัน 
เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 65 ของ 
ทนุช�าระแล้ว ได้เข้าลงนามในบนัทกึความร่วมมอืกับ บรษัิท เครอืเจริญโภคภณัฑ์วศิวกรรม จ�ากดั 
เพื่อเข้ารับงานในโครงการก่อสร้างรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน

พฤศจิกายน • บรษิัทได้แต่งตัง้ นายวรพงษ์ วฒุพิฤกษ์ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน โดยมีผลในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 

ธันวาคม • บรษิัทได้ด�าเนนิการปิดบรษิัท ไทรทนั เทรดดิง้ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั ซ่ีงเป็นบรษิัทย่อย และ
บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้น
ผ่านบริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จ�ากัด โดยบริษัททั้ง 2 แห่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ 
และมิได้มีการด�าเนินกิจการใด ๆ 

015บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)



รายงานประจำาปี 2563016

จุดเด่นทางการเงินปี 2563

ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2563 2562 2561

สรุปผลประกอบการด�าเนินงานรวมและฐานะทางการเงิน

(งบการเงินรวม)

รายได้ธุรกิจงานก่อสร้าง  1,333.4  1,150.2  2,273.4 

รายได้จากการธุรกิจพลังงาน  36.1  21.5  - 

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  103.0 

ก�าไรจากการซื้อธุรกิจ  -  10.3  - 

รายได้อื่น  45.4  89.6  46.2 

รวมรายได้  1,414.9  1,271.7  2,422.6 

ก�าไรขั้นต้น  192.9  104.8  154.4 

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  36.1  32.4  148.7 

รวมสินทรัพย์  2,702.9  2,550.2  1,606.2 

รวมหนี้สิน  962.7  948.9  622.8 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  1,670.5  1,577.3  1,007.6 

อัตราส่วนทางการเงิน (งบการเงินรวม)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.35 1.98 1.69

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.88 1.20 1.33

อัตราก�าไรขั้นต้น 14.08% 8.94% 6.79%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 3.00% 3.29% 5.13%

อัตราก�าไรสุทธิ 2.55% 2.54% 6.13%

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 2.2% 2.50% 15.64%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 2.4% 2.10% 7.41%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.54 0.61 1.41

สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.58 0.60 0.63

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.004  0.004  0.019

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.18 0.17 0.12

จ�ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) (มูลค่ำหุ้นละ 0.10 บำท)  9,633.6  9,633.6  8,033.6 



017บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

งบก�าไรขาดทุนรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2563
 (ล้านบาท) 

รายได้จากงานก่อสร้าง  1,333.4 
รายได้จากการขายไฟฟ้า  36.1 
ก�าไรขั้นต้น  192.9 
รายได้อื่น  45.4 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (169.6)
ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้  68.7 
รายได้ทางการเงิน  3.2 
ต้นทุนทางการเงิน  (10.8)
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย  (8.4)
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้  52.7 
ภาษีเงินได้  (11.7)
ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง  41.0 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  4.9 
ก�าไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่  36.1 

ก�าไรสะสมรวม ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563
 (ล้านบาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  (68.8)
ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2563  36.1 
ผลก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�าหนดให้
   วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  57.7 
ก�าไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้  4.1 
ภาษีเงินได้ของรายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง  (0.4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  28.8 

งบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
 (ล้านบาท) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการด�าเนินงาน  73.8 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน  (467.5)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน  61.1 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ  (332.6)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  799.5 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  466.9 

งบแสดงฐานะการเงินรวม งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  799.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  466.9 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  850.7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  606.5 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  562.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  877.5 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  337.8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  751.9 
รวมสินทรัพย์  2,550.2 รวมสินทรัพย์  2,702.9 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน  846.0 หนี้สินหมุนเวียน  794.8 
หนี้สินไม่หมุนเวียน  102.9 หนี้สินไม่หมุนเวียน  167.9 
ทุน, ส่วนเกินทุนและส�ารอง  1,646.1 ทุน, ส่วนเกินทุนและส�ารอง  1,641.7 
ก�าไร (ขาดทุน) สะสม  (68.8) ก�าไร (ขาดทุน) สะสม  28.8 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  24.0 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  69.7 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,550.2 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,702.9 

สถานะทางการเงินโดยสังเขปปี 2563





019บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

บมจ. ไทรทัน โฮลด้ิง 

บมจ. ไทรทัน เอ็นจีเนียร่ิง
แอนด์ คอนสตรัคช่ัน

93.68%

บจก. ลูเซนท์ เอนเนอร์จี 
99.99%

บจก. ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี 
51%

บจก. โรงไฟฟ้าหนองรี 
80.00%

บจก. ทรานส์ ไทย เรลเวย์
65.00%

บจก. อัครวัฒน์
พลังงานพืชหมุนเวียน 

75.00%

บมจ. โกลบอล คอนซูเมอร์
20.44%

บจก. ไทรทัน พาวเวอร์           
99.99%

บจก. ไทรทัน รีซอร์สเซส
99.99%

บจก. ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์
99.99%

โครงสร้างการถือหุ้น 
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 



สรุปผลการด�าเนินงานตามสายธุรกิจ

สายธุรกิจ ด�าเนินการโดย
สัดส่วน

การถือหุ้น ณ
31 ธันวาคม 63

2563 2562 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ธุรกิจถือเงินลงทุน

- ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ บริษัท (43.78) -121.24% (45.13) -139.46% 25.46 17.13%

ธุรกิจงำนก่อสร้ำง

- ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ บมจ.ไทรทัน  

เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์  

คอนสตรัคชั่น  

และบริษัทย่อย * 93.68% 87.71 242.92% 68.91 212.95% 90.24 60.70%

ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

- ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ บริษัท ไทรทัน 

ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 100.00% 1.63 4.51% 1.23 3.80% (0.58) -0.39%

ธุรกิจพลังงำน

- ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ บจก.ไทรทัน พาวเวอร์ 

และบริษัทย่อย * 99.00% (7.89) -21.85% 10.51 32.48% 0.06 0.04%

ธุรกิจเหมืองแร่

- ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ บจก.ไทรทัน รีซอร์สเซส 99.00% (0.45) -1.25% (2.38) -7.36% (4.14) -2.79%

ธุรกิจกำรผลิต

และกำรส่งไฟฟ้ำ

- ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ บจก.ไทรทัน  

กรีน เอนเนอร์จี 51.00% (1.12) -3.09% (0.78) -2.41% (0.05) -0.03%

ก�าไร

จากการด�าเนินงาน

ที่ยกเลิก

บมจ.สแพลช มีเดีย

บจก.สแพลช เอส และ

บจก.สแพลช สตูดิโอ 99.99%  - 0.00%  - 0.00% 37.67 25.34%

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ 36.11 100.00% 32.36 100.00% 148.66 100.00%

1. บมจ.ไทรทัน เอ็นจีเนยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ และบรษิัทย่อย *

 บรษิัท ไทรทัน เอ็นจีเนยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

 (เดมิชือ่ บรษัิท สเตรกา จ�ากดั (มหาชน))

 บรษิัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จ�ากดั

 บรษิัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จ�ากดั

หมายเหตุ : *
2. บรษิัท ไทรทนั พาวเวอร์ จ�ากดั และบรษิัทย่อย*

 บรษิัท ไทรทนั พาวเวอร์ จ�ากดั

 บรษิัท โรงไฟฟ้าหนองร ีจ�ากดั

 บรษิัท อคัรวฒัน์ พลงังานพชืหมนุเวยีน จ�ากดั

**ตัวเลขที่น�ามาแสดงในตารางนี้ เป็นตัวเลขที่ตัดรายการระหว่างกันออกแล้ว

รายงานประจำาปี 2563020
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

สายธุรกิจ ด�าเนินการโดย
สัดส่วน

การถือหุ้น ณ
31 ธันวาคม 63

2563 2562 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ธุรกิจถือเงินลงทุน

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

ธุรกิจงำนก่อสร้ำง

บมจ.ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง 
แอนด์ คอนสตรัคชั่น  
และบริษัทย่อย* - รายได้จากการด�าเนินงาน 93.68% 1,333.43 94.24% 1,150.23 90.45% 2,273.38 93.84%

ธรุกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์

- รายได้จากการด�าเนินงาน
บจก.ไทรทัน  
ดีเวลลอปเม้นท์ 100.00% 0.00% 0.00%  - 0.00%  - 0.00%

ธุรกิจพลังงำน

- รายได้จากการด�าเนินงาน
บจก.ไทรทัน พาวเวอร์
และบริษัทย่อย* 99.99%  36.1 2.55%  21.5 1.69%  - 0.00%

- รายได้จากการด�าเนินงาน
บจก.ธอร์ เอนเนอร์จี 
แอนด์ รีซอร์สเซส** 100.00%  - 0.00%  - 0.00%  - 0.00%

 

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

ธุรกิจกำรผลิต
และกำรส่งไฟฟ้ำ

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

บมจ.ไทรทัน โฮลดิ้ง 7.01 0.50% 5.02 0.39% 103.72 4.28%

บจก.ไทรทัน ดีเวลลอป
เม้นท์ 100.00%  - 0.00% 0.00 0.00% 2.24 0.09%

รายได้อื่น ๆ
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% 9.41 0.67% 10.32 0.81% 0.08 0.00%

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

บมจ.ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง 
แอนด์ คอนสตรัคชั่น  
และบริษัทย่อย* 93.68% 29.01 2.05% 84.61 6.65% 43.17 1.78%

รวมรำยได้ 1,414.93 100.00% 1,271.67 100.00% 2,422.58 100.00%

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

โครงสร้ำงรำยได้

*   ในปี 2562 บรษัิทถือหุน้ใน บมจ.ไทรทัน เอ็นจีเนยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ ในสดัส่วนร้อยละ 92.63

   ในเดอืนกรกฎาคม  2563 บมจ.ไทรทัน เอ็นจีเนยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ ได้เข้าซือ้หุน้สามญั บจก.ทรานส์ ไทยเรลเวย์ ในสดัส่วนร้อยละ 65

**   จดทะเบยีนเลิกกจิการ

***  ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 บจก.ไทรทัน พาวเวอร์ได้เข้าซือ้หุน้สามญับจก.อคัรวฒัน์ พลงังานพชืหมนุเวยีน ในสดัส่วนร้อยละ 75

***  ตวัเลขท่ีน�ามาแสดงในตารางนี ้เป็นตวัเลขท่ีตดัรายการระหว่างกันออกแล้ว

หมายเหตุ :



ในปี 2563 บริษัทมีการลงทุนแล้วในธุรกิจ 2 หลักที่สร้างรายได้ให้กับ
บริษัท ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และการลงทุนในธุรกิจพลังงาน 
ดังนี้

ก.  การลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างร้อยละ 93.68 ของทุนช�าระแล้ว 

ผ่านทางบริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด 

(มหาชน) (TTEC) โดยลักษณะส�าคัญของการด�าเนนิธรุกจิ เกีย่วกบั

การจัดการโครงการ การจัดซ้ือและการจัดการด้านวิศวกรรม เป็น

ผู้น�าในอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ประวัติอันยาวนานของ TTEC ในฐานะผู้น�าตลาดในการให้บริการ 

ขุดเจาะในแนวราบ (HDD) ทุกอุตสาหกรรม ได้สร้างการยอมรับ

ให้กับ TTEC 

ก.  การลงทุนในธุรกจิพลงังานร้อยละ 99.99 ของทนุช�าระแล้ว และร้อยละ 

51.00 ของทุนช�าระแล้ว ผ่านทางบริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จ�ากัด 

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

โดยลักษณะส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนด�าเนิน 

ธุรกจิในกจิการโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เช่น ธรุกจิโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส 

หรือธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ หรือธุรกิจบริการจัดการพลังงานสะอาด 

เป็นต้น

ด้วยการด�าเนนิธรุกจิด้านการลงทนุ (Holding company) บรษิัทยงัมี 
บริษัทและองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายด้านการลงทุน (Investment 
Arm) โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่เพิม่แหล่งเงนิทนุผ่านการลงทนุในตลาดเงนิ
และตลาดทุนอีกด้วย ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้พันธมิตรใหม่
เข้ามารวมทุน คือ Alpha Equity Fund 3 และบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์  
คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (TTEC)

ปัจจบุนั บริษัท ไทรทนั โฮลด้ิง จ�ากดั (มหาชน) ถอืหุ้นร้อยละ 93.68 ของ
ทุนช�าระแล้วของ TTEC ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา TTEC แสดงถงึกลยทุธ์
การลงทนุในอตุสาหกรรมก่อสร้าง โดยอตุสาหกรรมดงักล่าวสะท้อนถงึ 
ผลตอบรบัเชงิบวกกับรายได้ของบรษิัท ในปี 2563 TTEC ได้ปรบัเปลีย่น
จากการเป็นบรษิัทผูเ้ชีย่วชาญในธรุกจิรรบัเหมาขดุเจาะในแนวราบ (HDD) 
ไปเป็นบริษัทผูร้บัเหมาหลักแบบครบวงจร ให้บรกิารทางด้านวศิวกรรม 
การวางแผนด้านจัดซือ้จดัจ้าง การบรกิารด้านก่อสร้าง และบรกิารทาง
ด้านการเงนิ ด้วยการบรหิารงานวศิวกรรมแบบมอือาชพี (EPCM) การ
ปรับเปลีย่นในครัง้นัน้เป็นส่วนหนึง่ของการจดัการเชงิกลยทุธ์ทีจ่ะผลกัดนั 
ให้ TTEC เป็นบริษัทผูร้บัเหมางานก่อสร้างระดบัต้น  ๆ  ในประเทศไทย  
ดังนั้น TTEC จึงสามารถรับงานก่อสร้างเองโดยตรง ซึ่งเป็นการให้
บริการทางด้านวศิวกรรม ด้านจดัซือ้จดัจ้าง ด้านก่อสร้าง และด้านบรกิาร
ทางการเงนิ (EPCM) ซึง่ไม่เกีย่วข้องกบังานขดุเจาะในแนวราบ อย่างไร
กต็าม บริษัทยงัมคีวามภาคภมูใิจในการที ่TTEC เป็นผูน้�าตลาด ในงาน
รับเหมาขุดเจาะในแนวราบ (HDD) ในประเทศไทย และยังคงขยายขีด
ความสามารถด้านงานรับเหมาขุดเจาะในแนวราบ รวมถึงงานรับเหมา
ขุดเจาะลอด (PIPE JACKING) ต่อไปด้วย

การเปลีย่นแปลงเชิงกลยทุธ์จากผูรั้บเหมาขดุเจาะในแนวราบ เป็นผูรั้บเหมา 
หลักแบบครบวงจร (EPCM) สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 
การก่อสร้างในประเทศไทย ปัจจบัุนมีการขบัเคลือ่นโดยการลงทนุภาครฐั 
ในโครงสร้างพืน้ฐานจากการใช้จ่ายของรฐับาลทีย่งัคงมุ่งเน้นการพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณราวหนึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ส�าหรับ
แผนการปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐานท่ีก�าลงัด�าเนนิอยูต้ั่งแต่ปี 2557 ถงึปี 
พ.ศ. 2564 แผนนีร้วมถงึการร้ือระบบรางรถไฟเก่าของประเทศ รถไฟฟ้า 
รถไฟความเร็วสูงที่เช่ือมต่อประเทศไทยไปยังประเทศจีนและประเทศ
เพือ่นบ้าน ดงันัน้ผูบ้รหิารจึงให้ความส�าคญัในการท�าตลาดด้านน้ี และ
ด้วยประสบการณ์ทีผ่่านมาของ TTEC จงึมแีนวโน้มว่าจะสามารถรบังานได้ 
มากขึน้ในอนาคต งานรบัเหมาก่อสร้างยงัคงเป็นรายได้หลกัของบรษิัท  
แต่มีการเพ่ิมศักยภาพและความแข็งเเกร่งให้กับธุรกิจด้วยการเพิ่ม 
การรับงานในธุรกิจรางรถไฟเพื่อสนับสนุนงานรับเหมาก่อสร้างและ 
เพิม่โอกาสในการรบังาน โดยมบีรษิัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จ�ากดั (TTR) 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีประสบการณ์และความช�านาญด้าน 
ระบบไฟฟ้า และระบบอาณัติสัญญาณเข้ามาช่วยดูแล และด�าเนินงาน 
ในด้านนี้เป็นการเฉพาะ 

วิสัยทัศน์ของ TTEC คือ E.P.C.M เป็นการให้บริการแบบครบวงจร 
ทัง้ในด้านการให้บรกิารทางด้านวศิวกรรม การวางแผนด้านจดัซือ้จดัจ้าง  
การบรกิารด้านก่อสร้าง และบริการทางด้านการเงนิ ด้วยการบริหารงาน
อย่างมืออาชีพ โดยค�านึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาล  
เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าจะสามารถพัฒนาองค์กร 
ไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มีค่านิยมหลัก ดังนี้

1. มุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม 

2. มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการต้นทุนของ TTEC โดยการค�านึงถึงต้นทุน

การผลิตเป็นหลัก รวมถึงต้นทุนจากลูกค้าด้วยเช่นกัน 

3. ค�านึงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคคลากร การสร้าง

ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมให้น้อยที่สุด

4. สร้างความพึงพอใจให้กับคู่ธุรกิจ ลูกค้า โดยมุ่งเน้นการรับงานและ

ส่งมอบงานให้ถูกต้อง ตรงเวลา และบรหิารงานให้ดเีกินความคาดหมาย 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคู่ธุรกิจ ลูกค้าให้ยาวนาน

5. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลากร เสริมสร้างความรู้ ท้ังด้านวิชาการ 

และประสบการณ์ เพ่ือมั่นใจว่าบุคคลากรมีความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ จะสามารถสร้างผลงาน

ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้บริษัทเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและการแข่งขันในปี  2563
ในช่วงปี 2552-2562 มูลค่าการลงทนุก่อสร้างมีสดัส่วนเฉลีย่ 8.1 % ของ
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) มผีล
ต่อการจ้างงานและมคีวามเชือ่มโยงกบัธรุกจิต่อเนือ่งทีห่ลากหลาย เช่น 
ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

งานก่อสร้างในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผูว่้าจ้างงาน  
ได้แก่ งานก่อสร้างของภาครฐั และงานก่อสร้างของภาคเอกชน โดยมีสดัส่วน
ของมูลค่าการลงทุนเฉลี่ย 56:44

022 รายงานประจำาปี 2563
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งานก่อสร้างของภาครฐั ส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐาน 
คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 82% ของมูลค่าก่อสร้างงานภาครัฐทั้งหมด 
ส่วนที่เหลือเป็นโครงการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานรัฐ และที่พัก
ของข้าราชการ 

งานก่อสร้างของภาคเอกชน จะกระจุกตัวในงานก่อสร้างที่อยู่อาศัย
เฉลี่ย 54% ของมูลค่าก่อสร้างงานภาคเอกชนทั้งหมด ที่เหลือเป็นงาน
ก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมสดัส่วน 9% พาณิชยกรรม 8% และอืน่ ๆ  
อีก 29% เช่น โรงแรม และโรงพยาบาล (NESDC, 2019) โดยงาน
ก่อสร้างภาคเอกชนมักผันแปรตามความเชื่อมั่นในการลงทุนซึ่งขึ้นอยู่
กับหลายปัจจยั ได้แก่ สภาวะเศรษฐกจิ เสถยีรภาพการเมอืง การลงทนุ
โครงสร้างพืน้ฐานและนโยบายกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐ

ธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างทีจ่ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลในไทยทัง้หมด มจี�านวน
ประมาณ 80,000 ราย (กรมพฒันาธรุกจิการค้า, 2562) โดยผูป้ระกอบการ
รายใหญ่มีจ�านวนน้อย (ราว 55 ราย) แต่มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 50% 
ของมลูค่าตลาดรวม (พจิารณาจากขนาดรายได้)โดยรายใหญ่ส่วนมาก
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่  
3 อันดับแรกได้แก่ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ บมจ.ชิโน-ไทย  
เอน็จีเนยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ และ บมจ.ช.การช่าง มส่ีวนแบ่งตลาด
รวม 24% ของกลุ่มธุรกิจนี้ แต่ครองส่วนแบ่งตลาดมากถึง 70% ของ 
10 บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ข้อมูล
ล่าสุด ปี 2562)
 
ส�าหรบัสถานการณ์ธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างปี 2563 ช่วง 9 เดอืนแรกของปี 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเติบโตเล็กน้อย มีมูลค่า 1.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  
1.9% YoY ปัจจยัหนุนมาจากการลงทุนก่อสร้างภาครฐั โดยเฉพาะการ
ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ต่อเนือ่ง ขณะทีก่ารลงทนุก่อสร้างภาคเอกชน 
หดตวัตามภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจ ผลจากวกิฤต COVID-19 และมาตรการ 
ควบคมุการแพร่ระบาดทัว่ประเทศ ส่งผลให้มลูค่าการก่อสร้างภาคเอกชน
อยูท่ี ่4.31 แสนล้านบาท เตบิโตชะลอลงเป็น 2.9% YoY โดยมปัีจจยั
ส�าคญัมาจากการหดตวัของมลูค่าก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยั เน่ืองจากผูพ้ฒันา
อสงัหารมิทรัพย์ชะลอการเปิดโครงการใหม่ทัง้แนวราบและคอนโดมิเนยีม 
โดยหนัไปเน้นการระบายสต๊อกเพือ่รกัษาสภาพคล่องและกระแสเงนิสด 
ขณะทีก่ารก่อสร้างภาครฐัมมีลูค่า 6.08 แสนล้านบาท ขยายตวั 5.6% YoY  

โดยได้รับแรงสนบัสนนุจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้า
สายสส้ีมตะวนัออก (ศนูย์วฒันธรรมฯ-มีนบรุ)ี สายสีชมพู (แคราย-มนีบรุ)ี 
สายสีเหลอืง (ลาดพร้าว-ส�าโรง) และรถไฟทางคูร่ะยะที ่1 กรุงเทพฯ-
นครราชสีมา รวมถงึแผนงานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านชลประทาน 
มกีารขยายโครงการก่อสร้างครอบคลมุในหลายพืน้ทีจ่ากผลของภาวะ 
ภยัแล้งในช่วงท่ีผ่านมา

ช่วงที่เหลือของปี 2563 คาดว่าการลงทุนก่อสร้างภาครัฐจะขยายตัว 
ต่อเนือ่งตามการเร่งเบกิจ่ายงบประมาณส�าหรบัโครงการรถไฟฟ้าและรถไฟ
ทางคู ่ส่วนการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนจะยังซบเซาเนื่องจากผู้พัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์มีแนวโน้มจะยงัชะลอโครงการใหม่เพ่ือเร่งระบายสต๊อก
ที่ยังสูง ทั้งปี 2563 การลงทุนก่อสร้างโดยรวมคาดว่าจะเติบโตเพียง 
1.5% (มีมูลค่าประมาณ 1.321 ล้านล้านบาท) โดยงานก่อสร้างภาค
รัฐเติบโต 5.0% และภาคเอกชนหดตัว 3.0% จากที่เติบโต 3.1% และ 
2.1% ในปี 2562 ตามล�าดับ

แนวโน้มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ปี 2564-2566
มุมมองวิจัยกรุงศรี คาดว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะเติบโตเร็วขึ้น 
สอดคล้องกบัมลูค่าการลงทนุก่อสร้างโดยรวมทีค่าดว่าจะขยายตวั 4.5-
5.0% ในปี 2564 และ 5.0-5.5% ในปี 2565-2566 ปัจจยัขบัเคลือ่นมาจาก 
การลงทนุในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที ่
ทยอยฟื้นตัวจะหนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัย

Source: Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
Note: Forecast by Krungsri Research

Figure : Construction Investment Trends
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ทิศทางของธรุกิจของบรษัิท ไทรทัน เอ็นจเีนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัช่ัน 
จ�ากัด (มหาชน) (TTEC) ในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า
TTEC ยงัคงด�าเนนิธรุกจิหลกัในประเทศไทย โดยบรษิัทเชือ่ว่าการเพิม่ 
การลงทนุจากภาครฐั จะเพิม่ความต้องการของงานรบัเหมาวางท่อใต้ดนิ
ในแนวราบรูปแบบเปิดหน้าดนิ (open cut) และด้านรบัเหมาขุดเจาะ
วางท่อใต้ดนิในแนวราบแบบไม่เปิดหน้าดนิ (HDD) ในทัง้ 4 กลุม่งาน 
ได้แก่ วศิวกรรมงานโครงสร้างพืน้ฐาน อตุสาหกรรมน�า้มันแก๊สพลังงาน 
อตุสาหกรรมการสือ่สารโทรคมนาคม และการบ�าบดัน�า้เสยีโครงการ โดย 
TTEC มกีารเพ่ิมขดีความสามารถของบรษิทัไปมากกว่างานด้านการรบัเหมา 
ขดุเจาะในแนวราบ (HDD) ไปสูก่ารรับเหมาแบบเปิดหน้าดิน (open cut) 
เพิม่มากขึน้ รวมทัง้การเพิม่ลกัษณะการรบัเหมางานในรปูแบบอืน่ เช่น 
รบัเหมาก่อสร้างสะพานยเูทร์ิน หรอืการรบัเหมาก่อสร้างสถานรีถไฟทางคู่  
รวมทัง้การเข้าประมลูงานโดยตรงกบัโครงการขนาดใหญ่จากทัง้ภาครฐั
และเอกชน

ธุรกิจพลังงาน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จ�ากัด (TTP)

ปัจจุบันบริษัท ถือหุ้นใน TTP คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 
99.99 ของทุนช�าระแล้ว ซึ่งการเข้าถือหุ้นในบริษัท TTP เป็นไปตาม 
นโนบายการด�าเนนิธรุกิจของบรษิัททีต้่องการกระจายความเสีย่งและหา
ธรุกจิท่ีมีรายได้มั่นคงและแน่นอน รวมทั้งเป็นก้าวแรกในการเข้าไป
ด�าเนินธุรกิจในด้านพลังงาน 

ธุรกิจหลักของ TTP คือการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ด�าเนินกิจการธุรกิจ 
โรงไฟฟ้าไบโอแก๊สเป็นหลกั เนือ่งจาก TTP มทีมีงานทีม่คีวามช�านาญ และ
มีประสบการณ์สงูเกีย่วกบัการด�าเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส โดย TTP  
ได้ลงทนุใน โรงไฟฟ้า หนองร ีจ�ากดั (NRPP) ซ่ึงเป็นธรุกจิโรงไฟฟ้าที ่TTP  
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนช�าระแล้ว และลงทุนใน โรงไฟฟ้า 
อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จ�ากัด (AKW) โดย TTP ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนช�าระแล้ว

NRPP ด�าเนนิธรุกิจโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ทีม่าจากน�า้เสยีเอทานอล มกี�าลงั
การผลติสงูสดุ 3.0 เมกกะวตัต์ และได้ด�าเนนิการจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
เชงิพาณชิย์ (Commercial Operation Date: COD) ให้กบั กฟภ. เป็นที่ 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดย NRPP ได้ท�าสัญญา 
ซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟภ. มรีะยะเวลา 5 ปี (ขยายระยะเวลาต่อเนือ่งได้ครัง้ละ  
5 ปี โดยอตัโนมัติ) และปัจจบุนัได้รับส่วนเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) 
ในอัตรา 0.30 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลาทั้งหมด 7 ปี  
นบัแต่วนั COD และหลงัจากนัน้ราคารบัซือ้จะปรบัลงมาตามราคารบัซือ้
พืน้ฐานของ กฟภ. ซึง่ราคาดงักล่าวจะเปลีย่นแปลงไปตามนโยบายการ
รบัซือ้ไฟฟ้าของ กฟภ. โรงไฟฟ้าหนองรีตั้งอยู่ที่ ต�าบลหนองรี อ�าเภอ
บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

AKW ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ที่มาจากน�้าเสียเอทานอล  
มีก�าลังการผลิตสูงสุด 4.9 เมกะวัตต์ และได้กลับมาด�าเนินการ 
จ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับ กฟภ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากที่หยุดจ�าหน่ายไฟฟ้าเป็นระยะ
เวลานาน ซึ่งทาง TTP ได้เข้าไปลงทุนและก่อสร้างระบบใหม่ทั้งหมด 
AKW ได้ท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปี (ขยาย
ระยะเวลาต่อเนื่องได้ครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ) โดยราคารับซื้อไฟฟ้า
จะเป็นราคารับซื้อพื้นฐานของ กฟภ. ซึ่งราคาดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของ กฟภ. โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ตั้งอยู่ที่ 
ต�าบลสระกระโจม อ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

อุตสาหกรรมพลงังานทดแทนและการแข่งขันในปี 2563
ประเทศไทยมกีารใช้พลงังานทดแทนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่เป็นผลมาจาก
นโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่มีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงาน 
ทดแทนเพิม่ขึน้ในทกุภาคส่วนของสงัคม นอกจากจะเป็นการลดการใช้
พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้ว ยังเป็นการลดการน�าเข้าพลังงาน
จากต่างประเทศอีกด้วย เนื่องจากการพัฒนาพลังงานทดแทนของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน จะใช้พลังงานที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก  
ซึ่งประกอบด้วย แสงอาทิตย์ ลม พลังน�้าขนาดเล็ก พลังน�้าขนาดใหญ่ 
ชวีมวล ก๊าซชวีภาพ ขยะ และเชือ้เพลงิชวีภาพ (เอทานอลและไอโอดเีซล) 
โดยที่การใช้พลังงานทดแทนดังกล่าว จะใช้ในรูปของไฟฟ้า ความร้อน 
และเชื้อเพลิงชีวภาพ

ในปี 2562 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 14,136 พันตันเทียบ
เท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.8% และคิดเป็น 16.49% ของการ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ส่งผลให้การน�าเข้าพลังงานลดลง คิดเป็นมูลค่า 
205,342 ล้านบาท ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 43.35 ล้านตนั

Figure : Mega Project Investment Value
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รำยละเอียดเกี่ยวกับ ไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน ดังนี้
ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เข้าระบบตามสัญญา 
ของรฐั (Selling to the grid) ในปี 2562 มีก�าลังการผลิตติดต้ัง 
สะสมรวมท้ังสิ้น 8,935 เมกะวัตต์ เพิ่มข้ึน 5.8% จากสิ้นปี 2561  
โดยก�าลังการผลิตติดตั้งจากพลังงานลมและก๊าซชีวภาพ ซึ่งเพิ่มขึ้น 
36.6% และ 4.9% ตามล�าดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ 
เป้าหมายทีว่างไว้ในแผนเดมิ AEDP2015 ทีผ่ลกัดนัให้มกีารใช้พลงังาน
หมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟ้า (เป้าหมาย 16,788 เมกะวัตต์ภายในปี 2579) 
พบว่ามีการผลิตและส่งไฟฟ้าเข้าระบบแล้วคิดเป็น 53% ของเป้าหมาย 
โดยที่ผ ่านมาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลมีปริมาณไฟฟ้า 
เข้าระบบมากที่สุดประมาณ 61% ของเป้าหมาย 5,570 เมกะวัตต์  
รองลงมา ได้แก่ พลงังานขยะ 58% พลงัน�า้ขนาดเลก็ 50% แสงอาทติย์ 50% 
พลังงานลม 50% และก๊าซชีวภาพ 41% ตามล�าดับ

ส�าหรับสถานะของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจ�าแนก
ตามผูผ้ลติเอกชน ซ่ึงได้แก่ SPP และ VSPP (รวมโครงการทีไ่ด้รบัการส่งเสริม 
ภายใต้ระบบ Adder และ FiT) ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว (COD)  
ในปี 2562 มปีระมาณ 973 โครงการ คดิเป็นปรมิาณไฟฟ้าตามสญัญา 
(Contract capacity) 4,965.5 เมกะวัตต์ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองใน
ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ท่ี CAGR 3.8% ใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ (+4%) ในช่วงเดียวกัน ทั้งนี้เมื่ออิงกับแผน PDP 2018 
คาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นที่ CAGR 3% ในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า เทียบกับ GDP ที่คาดว่าจะขยายตัว 3.8% ในช่วงเดียวกัน  
ประสทิธภิาพการใช้พลงังานทีส่งูขึน้น่าจะเป็นเหตผุลส�าคัญทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าทีเ่ตบิโตน้อยกว่าอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ 
ทัง้นีม้แีนวโน้มทีค่วามต้องการใช้ไฟฟ้าจะสูงกว่าคาด โดยมีสาเหตุมาจาก
การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี ความเป็นเมือง และดิจิทัลไลฟ์สไตล์  
ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

พลงังานหมุนเวยีนถกูกล่าวถงึมากข้ึนในแผนพัฒนาก�าลงัการผลติไฟฟ้า
ฉบบัล่าสดุ (PDP2018) เนือ่งจากสดัส่วนของพลงังานหมนุเวยีนจะเพิม่ข้ึน
จาก 13% ในปี 2561 สู่ 32% ภายในปี 2580 สู่ 26,252 MW (ไม่รวม 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า) รัฐบาลวางแผนเพ่ิมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวยีนอีก 18,696 MW เพ่ิมเตมิจากก�าลงัการผลติทีย่นืยนัแล้ว 7,556 MW 
(ไม่รวมโรงไฟฟ้าพลังน�้า) แนวโน้มเช่นนี้สอดคล้องกับตลาดท่ัวโลก 
ทีต่ัง้เป้าเพ่ิมสดัส่วนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนอย่างต่อเนือ่ง
เพ่ือลดก๊าซเรือนกระจก (GHG) ภายใต้ความตกลงปารีสเพื่อรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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Figure : ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทย
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Source : EGAT, EPPO, SCBS Investment Research
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ปัจจัยความเสี่ยง

บรษิัท ประกอบธรุกจิด้านการลงทนุด้วยการถอืหุน้ในบรษิัทต่าง ๆ  โดย
มีนโยบายในการกระจายการลงทนุในกลุม่ธรุกจิทีห่ลากหลาย ในปี 2563 
โดยบรษัิทมุง่เน้นการลงทนุในธรุกจิรบัเหมาก่อสร้าง ธรุกจิระบบรถไฟ 
และธุรกิจพลังงาน และธุรกิจอาหาร ทั้งนี้ในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ 
ย่อมมีความเสี่ยง จากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิัท ดงันัน้ บรษิัทจงึจดัให้ม ี
กระบวนการบริหารความเส่ียง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ซ่ึงประกอบด้วยผูบ้รหิารทีเ่ชีย่วชาญในแต่ละด้าน ท�าหน้าที่
ก�าหนดนโยบายและประเมินความเสี่ยง โดยระบุปัจจัยที่อาจส่งผล 
ให้บรษิัทไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ และพจิารณาประเมนิ
โอกาสผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อก�าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดบัท่ีบริษัทยอมรับได้

ในการประเมนิความเสีย่งปี 2563 บรษิัทได้ประเมนิตามหลกัการอ้างองิ 
ใช้แนวคิดกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk 
Management) ของ COSO “The Committee of Sponsoring  
Organizations of the Tread way Commission” ซึง่เป็นกรอบการบรหิาร
จัดการความเสี่ยงที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทุกประเภทในระดับ 
สากลว่าเป็นกรอบการบรหิารจดัการความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ ปัจจยั
ความเสี่ยงมีดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
ความเสีย่งจากการประกอบธรุกจิด้านการลงทุนด้วยการถอืหุน้ในบรษิัท
ต่าง  ๆ  ดงันัน้ ผลการด�าเนนิงานของบรษิัทจงึขึน้อยูก่บัผลการด�าเนนิงาน
ของบริษัทย่อยเป็นหลกั ทัง้นีห้ากบรษิัทย่อยทีบ่รษิัทถอืหุน้ได้รบัผลกระทบ
จากความเสีย่งในการด�าเนนิธรุกจิทีจ่ะท�าให้ผลประกอบการของบริษัท 
ย่อยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และหากไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตาม
ที่คาดการณ์ไว้ จะกระทบโดยตรงต่อฐานะการเงิน และความสามารถ
ในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทได้ อย่างไรกต็าม บรษัิทได้มแีนวทางใน
การลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการก�าหนดให้แต่ละบริษัทย่อยในกลุ่ม
ได้จัดท�าแผนธุรกิจ (Business Plan) ในแต่ละปี เพื่อก�าหนดเป้าหมาย
ทางธรุกจิส�าหรับปีถัดไป ทัง้นี ้ได้มกีารตดิตามประเมนิผล และประเมิน 
การเปลีย่นแปลงของความเสีย่งใหม่ ๆ  ในระหว่างกาลทุกเดอืน เพือ่ช่วยให้
บริษทัสามารถวางแผนจดัการความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และทันท่วงที 

นอกจากนี้ความเสี่ยงจากสัดส่วนรายได้ของทั้งกลุ่มบริษัทมากกว่า 
ร้อยละ 90 อ้างองิรายได้จากธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างเป็นหลกั ซึง่การรับรู้ 
รายได้ธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับความส�าเร็จของงานแต่ละงวดงานตามสัญญา
โครงการ บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการ
ขยายธุรกิจ ซึ่งกระจายการลงทุนในธุรกิจกลุ่มอ่ืน ๆ โดยระหว่าง 

ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้ขยายการลงทุนไปธุรกิจพลังงาน 
ไฟฟ้าไบโอแก๊ส เพ่ือที่จะสามารถเพ่ิมความแข็งแกร่งของรายได ้
ที่แน่นอนในระยะยาวให้กับบริษัทต่อไป

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
ความเสี่ยงจากการลงทุนโดยการขยายธุรกิจ ซึ่งกระจายการลงทุนใน
ธรุกจิกลุม่อืน่ ๆ ท�าให้บริษัท ต้องใช้เงินเพือ่ขยายการลงทนุเพิม่มากขึน้  
และสร้างธุรกิจใหม่ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน 
ทีต่ัง้เป้าหมายไว้ จงึอาจจะเกดิความเส่ียงในด้านการลงทนุได้ บรษิัทได้มี
แนวทางในการลดความเสีย่งดงักล่าว โดยมนีโยบายการลงทนุที่ได้ศกึษา
ความเป็นไปได้ของแต่ละธรุกจิอย่างรอบคอบก่อน โดยผ่านคณะกรรมการ
ด้านการลงทุนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการตัดสินใจลงทุน 
ทกุโครงการ อกีทัง้ยงัมีผูเ้ชีย่วชาญและประสบการณ์สงูแต่ละด้านธรุกจินัน้ ๆ   
มาร่วมลงทุนด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทมีการติดตาม และประเมินผล
การด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งประจ�า เพ่ือเพิม่ประสทิธผิล และสามารถปรบัปรงุ 
แผนกลยุทธ์ กระบวนการ โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมต่อการ
เปลีย่นแปลง รวมถงึการจดัหาบคุลากรทีมี่ความเชีย่วชาญเพิม่เติม เพือ่
เสรมิสร้างศกัยภาพของธุรกิจให้เพิ่มขึ้นต่อไป  

ความเสีย่งจากต้นทนุการผลติทีส่งูขึน้ ต้นทนุเป็นปัจจยัให้บรษิัทมคีวาม
จ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้เงินลงทนุจ�านวนมาก ซึง่มคีวามเสีย่งเรือ่งความเพียงพอ 
ของเงินทุนหมุนเวียนใช้ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงเพื่อขยายการ
ลงทนุต่อไป บรษิัทได้มแีนวทางในการลดความเสีย่งดงักล่าว โดยบรษิัท
ได้วางแผนทางการเงนิ และประมาณการกระแสเงนิสดระยะยาวล่วงหน้า 
ซึง่มกีารประเมนิและปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์ในแต่ละเดอืน นอกจากนี้ 
บริษัทยงัมีความสามารถในการบริหารจดัการด้านการเงนิได้เป็นอย่างดี 
โดยพจิารณาจากอตัราส่วนทางการเงนิอย่างสม�า่เสมอ 

เนือ่งจากรายได้หลกัของบริษัทมาจากการด�าเนนิธรุกจิของบริษัทย่อยใน
ธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างนัน้ การรบัรูร้ายได้ขึน้อยูก่บัการชนะการประมลู 
หรอืการได้รบัเลอืกเข้าท�างานในแต่ละโครงการ บรษิัทได้มแีนวทางในการ
ลดความเสีย่งดงักล่าว บรษิัทจงึมุ่งเน้นในการด�าเนนิงานภายใต้นโยบาย
การบริการทีมี่คณุภาพ และรักษาฐานลกูค้าทัง้ภาครัฐ และเอกชนทีม่กีาร
ก่อสร้างอย่างต่อเนือ่ง พร้อมกบัการสร้างความเชือ่ม่ันให้แก่ลกูค้าโดย
การควบคมุดแูลงานให้เสรจ็ตรงตามเวลาทีก่�าหนด รวมถงึการสรรหา
โครงการ หรือฐานลกูค้าใหม่  ๆ  ทัง้นี ้บริษัทยงัมอบหมายให้บคุลากรของ 
บรษิัท ตดิตามข่าวสารทางเศรษฐกจิทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิัท รวมถงึ 
ข่าวสารทีอ่าจส่งผลกระทบต่อภาคอตุสาหกรรมก่อสร้าง เพ่ือน�าเสนอต่อ
ฝ่ายบรหิารของบริษัท ในการพจิารณาเข้าร่วมประมลูโครงการต่าง ๆ  และ
พฒันาศกัยภาพทางด้านการขายและการบรกิารเพือ่ขยายฐานลกูค้าของ
บรษิัท ทัง้นีเ้พือ่ให้บรษิัทมีงานโครงการอย่างต่อเนือ่ง

รายงานประจำาปี 2563026



ความเสีย่งด้านเงนิทนุหมุนเวยีนในการประกอบธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างนัน้ 
บริษัทมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับการด�าเนินงาน
เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน ใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันกับ 
ธนาคารพาณชิย์ เพือ่ขอหนงัสอืค�า้ประกนัต่าง ๆ  เช่น หนังสอืค�า้ประกนั
สญัญา และหนงัสอืค�า้ประกนัผลงาน เป็นต้น รวมทัง้เป็นทนุส�ารองเพ่ือให้ 
ธรุกจิของบรษิัทสามารถด�าเนนิไปได้โดยไม่ตดิขดั ซึง่หากการช�าระเงิน
ของผู้ว่าจ้างเกิดการล่าช้ากว่าก�าหนดอาจส่งผลให้การด�าเนินงานของ
บริษัท เกดิความล่าช้า และอาจท�าให้เกดิความเสีย่งต่อการส่งมอบงาน 
ไม่ตรงตามก�าหนดได้ บรษิัทได้มแีนวทางในการลดความเสีย่งดงักล่าว 
โดยบริษัทได้จัดท�าประมาณการทางการเงนิในแต่ละโครงการและเจรจา
ถงึเงือ่นไขการช�าระราคาทีร่ดักุมเหมาะสมก่อนท�าสญัญาว่าจ้าง บรษิัท 
จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบสถานะทางการเงินของผู้ว่าจ้างก่อน 
การรับงานทกุคร้ัง นอกจากน้ี หากมปัีญหาด้านเงินทนุหมนุเวยีนจรงิ ๆ 
บริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สามารถจะใช้เครือ่งมอืทางการเงนิ โดยการออกตราสารประเภทต่าง ๆ  
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และนกัลงทนุเฉพาะเจาะจงได้ เพ่ือใช้เป็น 
เงนิทนุหมนุเวยีนส�าหรบัโครงการต่าง ๆ  ของบรษิัทได้ แต่อย่างไรกต็าม
จากฐานะการเงนิบริษัทท่ีมัน่คง และมกีารวางแผนทางการเงนิระยะยาว 
ไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ความเส่ียงของบรษิัททีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตัติามกฎหมายและข้อก�าหนด 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทมีการจัดท�ามาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ปี 2015 โดยบรษิัทได้มกีารควบคมุ ตดิตาม ประเมิน
ความสอดคล้อง ให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั แต่อาจจะมี 
ความเสี่ยงบ้างในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และ
ส�านักงาน ก.ล.ต. บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเส่ียงดังกล่าว  
โดยจดัให้มเีจ้าหน้าทีซ่ึง่มคีวามรูค้วามสามารถเพือ่ควบคมุดแูล ติดตาม 
ข่าวสาร ให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายอย่างต่อเนือ่ง และส่งเสรมิให้เข้า
อบรมกบัตลาดหลกัทรพัย์และส�านกังาน ก.ล.ต. เพือ่เพิม่ความรู ้ความ
เชี่ยวชาญอย่างทันเหตุการณ์ตามที่มีการออกกฎระเบียบใหม่ ๆ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ความเสีย่งด้านการปฏิบตังิานส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิรบัเหมาก่อสร้าง 
บริษัทย่อยมคีวามเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ต้นทนุวสัดุ
ก่อสร้างเป็นต้นทนุหลกัในการค�านวณราคาทีจ่ะเสนอในการประมูลงาน
ก่อสร้าง ซึง่อาจจะเกดิการเปลีย่นแปลงด้านราคาวสัดกุ่อสร้างต่าง ๆ  และ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทนุและก�าไร บรษิัทได้มแีนวทางในการลด
ความเสีย่งดงักล่าว โดยใช้นโยบายลดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของ
ราคาวสัดกุ่อสร้างจากการเลอืกวธิกีารรบัเหมา เช่น รับเหมางานก่อสร้าง 

โดยให้เจ้าของงานเป็นผูจ้ดัซือ้และจดัหาวสัดุก่อสร้างเอง หรือรับเหมา
งานก่อสร้างและว่าจ้างเหมาช่วงงานให้กบัผูร้บัเหมาช่วงทัง้หมด หรอืใน
การว่าจ้างผูรั้บเหมาช่วงบริษัทก�าหนดราคาวสัดุและอปุกรณ์ให้ผูรั้บเหมา 
ช่วงทราบตั้งแต่ขั้นตอนการเสนองาน รวมทั้งบริษัทอาจจะท�าบันทึก 
ข้อตกลงในการซือ้วสัดุล่วงหน้ากบัผู้ขาย ซ่ึงช่วยให้บรษิัท สามารถควบคมุ
ต้นทนุวสัดุก่อสร้างและรักษาอตัราก�าไรสทุธไิด้ระดับหนึง่ นอกจากนี้ใน
การรบังานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ เมือ่ราคาวสัดกุ่อสร้างมกีารปรบัตวั
สงูขึน้ถงึระดบัหนึง่ บรษัิทสามารถทีจ่ะขอปรบัราคารบัเหมาได้ ส่วนใน
การรบังานภาคเอกชน บรษิัทจะป้องกนัความเสีย่งดงักล่าวโดยก�าหนด
เงื่อนไขในสัญญารับจ้างก่อสร้างให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนราคาได้
ในกรณีที่ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวนอย่างมีสาระส�าคัญ โดยมี
การจัดท�าระเบียบการประมูลงาน และการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือควบคุม
การด�าเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ความเสีย่งด้านการปฏิบตังิานจากการพึง่พาผูร้บัเหมาช่วงตามทีบ่รษิัทได้
เปลีย่นแปลงลกัษณะการประกอบธรุกจิมาเป็นผูบ้รหิารจดัการโครงการ 
ก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างนัน้ ซึง่ในการด�าเนนิงานด้านการก่อสร้างนัน้ 
บริษัทจ�าเป็นต้องพ่ึงพาผู้รับเหมาช่วงให้เป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้างงาน
โครงการที่ประมูลได้ บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว 
โดยป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาที่อาจจะเกิดจากการว่าจ้างผู้รับเหมา
ช่วงในอนาคต ก�าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงนั้น บริษัท 
จะพิจารณาจากผลงานทีผ่่านมา ฐานะทางการเงนิ จ�านวนคนงาน คณุภาพงาน 
และศกัยภาพในการด�าเนนิงาน และยงัเป็นแนวทางในการลดความเส่ียง
ในการว่าจ้างผูร้บัเหมาช่วงที่ไม่มคุีณภาพ ซึง่อาจจะส่งผลกระทบต่องาน 
เป็นผลให้การด�าเนินงานล่าช้า ไม่เสร็จทันตามสัญญาได้ ซึ่งแนวทาง 
ลดความเสี่ยงดังกล่าวจะก�าหนดไว้ชัดเจนในสัญญาว่าจ้างรับเหมา
ก่อสร้าง เช่น การเรียกร้องค่าเสียหายกรณีทิ้งงาน หรือการคิดเบี้ย
ปรับกรณีท�างานล่าช้า เป็นต้น

ความเสี่ยงการครอบง�ากิจการ 
การมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้ว 
ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากครอบครัวเตชะอุบล  
ได้ถอืครองหุ้นของบริษัท รวมกันคิดเป็นเพียงร้อยละ 19.45 ของจ�านวนหุน้ 
ที่จ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จงึไม่มีความเสีย่งจากการมีผูถ้อืหุ้นรายใหญ่
มากกว่าร้อยละ 25 และไม่อาจจะควบคมุเสยีงข้างมากในการออกเสยีง 
ลงมตใินท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ได้ ทัง้นีบ้รษิทัยงัได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การก�ากบั
ดแูลกจิการตามหลกับรรษัทภบิาล (Corporate Governance Guidelines) 
จรยิธรรมในการด�าเนนิธุรกจิ และกฎบตัรของคณะกรรมการ เพ่ือเป็น
แนวทางให้คณะกรรมการบรษิัทปฏบัิต ิหน้าทีก่�ากบัดแูลกจิการของบรษัิท
ไปในแนวทางท่ีเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่าย มคีวามสจุรติ โปร่งใส 
ถกูต้องตาม กฎหมาย และรบัผดิชอบต่อสังคม
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โครงสร้างองค์กรของ 
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีโครงสร้างการจัดการดังแผนผังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Board

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
Chairman of Executive Board 

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
(Corporate Governance Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Committee)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Chief Executive Officer

ผู้ตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร 
(Internal Audit)   

คณะกรรมการการลงทุน 
(Investment Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee)

เลขานุการบริษัท

ส�านักกฎหมาย 
Legal Office

OSHE & ISO

Front Office

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Vice Chief Executive Officer  

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
Chief Operation Officer

สายปฏิบัติการโครงการ 
งานโครงสร้างพื้นฐาน

สายปฏิบัติการโครงการงาน
โครงสร้างพื้นฐาน

ฝ่าย  
Project Control 

ฝ่ายปฏิบัติการ  
HDD

ฝ่ายซ่อมบ�ารุง 
และวิศวกรรม

ฝ่ายปฏิบัติการ 
โครงการขนาดใหญ่

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
และการตลาด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ

ฝ่าย 
สารสนเทศ

ฝ่าย 
จัดซื้อโครงการ

ฝ่าย 
บัญชี

ฝ่าย 
การเงิน

ฝ่าย 
การลงทุน

สายปฏิบัติการ 
โครงการงานท่อ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
Chief Financial Officer

Back Office

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

ส�านักกรรมการ

รายงานประจำาปี 2563028



บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 จัดท�าโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นดังนี้

จ�านวนราย จ�านวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 5,751 8,754,707,919 90.88

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 27 878,873,288 9.12

รวม 5,778 9,633,581,207 100.00

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่
การถือหุ้น

จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

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

2. นายศุภจักร ไตรรัตโนภาส 1,160,000,000 12.04

3. นายล�้าพันธุ์ พรรธนประเทศ 476,980,000 4.95

4. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 428,813,500 4.45

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 269,850,776 2.80

6. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ�ากัด มหาชน 237,855,400 2.47

7. นายปรีชา อภินันท์กุล 217,000,000 2.25

8. UBS AG HONG KONG BRANCH 214,739,700 2.23

9. นายสดาวุธ เตชะอุบล   205,000,000 2.13

10. นายทวีศักดิ์ ตรีประจิตติชัย 200,000,000 2.08

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทไม่มีการร่วมลงนามกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในเร่ืองที่
มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงาน
ของบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัท 
และบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี
อ�านาจอนมุตัใิห้จ่ายได้เป็นครัง้คราวเมือ่เหน็ว่าบรษิัทมผีลก�าไรสมควร
กระท�าเช่นนั้นแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป

บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบรษิัท และ
บริษัทย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลัง
จากการหักภาษแีละส�ารองตามกฎหมาย หรอืตามความเหมาะสม และ
การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัท 
และบริษัทย่อย อย่างมีนัยส�าคัญ

029บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น



030 รายงานประจำาปี 2563

1. คณะกรรมการบริษัท 
โครงสร้างการบรหิารบรษิัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบรษิัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยจ�านวนทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร 

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ และ
กรรมการทีม่จี�านวนเหมาะสมกบัองค์กร และสามารถปฏบิตังิาน
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ โดยเมือ่รวมกนัแล้วมจี�านวนไม่น้อยกว่า 
5 คน ทั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

และกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด นอกจากนี้ เพ่ือการก�ากับดูแลกิจการที่ดียังก�าหนด
ให้บุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการ
อิสระด้วย

ทัง้นีต้ามข้อบงัคบัของบรษิัท ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทกุครัง้ 
ก�าหนดให้กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึง่ในสาม  
ถ้าจ�านวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวน 
ใกล้เคยีงท่ีสดุกบัจ�านวนหนึง่ในสาม โดยกรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งแล้ว
อาจได้รบัเลอืกเข้ามารับต�าแหน่งใหม่อกีได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยกรรมการจ�านวน 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ ต�าแหน่ง วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งครั้งแรก

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. นางซิ่ว ซาน ทาน สิงคโปร์ กรรมการอิสระ 24 กรกฎาคม 2562

10. นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ไทย กรรมการ 23 เมษายน 2563

1.2 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 • อนมุตัแิละทบทวนวสิยัทัศน์ พันธกจิ และค่านยิมของบรษิัท 
โดยมุง่เน้นการสร้างมลูค่าในระยะยาวให้กบัผูถ้อืหุ้น

 • อนมุตัแิละทบทวนทศิทางกลยทุธ์ แผนธรุกจิและงบประมาณ
ประจ�าปี ตลอดจนติดตามผลการน�าทิศทางกลยุทธ ์
ไปด�าเนินการและผลการด�าเนนิงาน

 • พจิารณาอนุมตัริายการทีส่�าคญั เช่น โครงการลงทนุธรุกจิใหม่ 
การซ้ือขายทรพัย์สนิ ฯลฯ และการด�าเนนิการใด ๆ  ทีก่ฎหมาย
ก�าหนด

 • พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม
ประกาศ ข้อก�าหนด และแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

 • ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ
บริหารอย่างสม�า่เสมอ และก�าหนดค่าตอบแทน

 • รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจ และความระมัดระวัง 
ในการปฏบิตังิาน 

 • จดัให้มีระบบบญัช ี การรายงานทางการเงนิ และการสอบ
บญัชทีีเ่ชือ่ถือได้ รวมทัง้ดแูลให้มกีระบวนการในการประเมนิ
ความเหมาะสมของการควบคมุภายใน และการตรวจสอบ
ภายในให้มปีระสทิธิภาพ และประสทิธผิล การบรหิารจดัการ
ความเสีย่ง การรายงานทางการเงนิและการตดิตามผล

 • ดแูลไม่ให้เกดิปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิัท

 • ก�ากบัดแูลกจิการให้มกีารปฏบิตังิานอย่างมจีรยิธรรม รวมทัง้
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
จรรยาบรรณทางธรุกจิ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท

 • รายงานความรับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทาง 
การเงนิ และรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตในรายงาน
ประจ�าปี
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1.3 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
 • เรียกประชมุคณะกรรมการบรษิัท ก�าหนดวนั เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุม

 • ท�าหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
เป็นผู้ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

 • ท�าหน้าที่ประธานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นผู้ควบคุม
การประชุมให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย 
และระเบียบข้อบังคับ

 • สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติ
หน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ตามกฎหมาย และตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท 

 • ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ก�าหนดไว้

1.4 อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ภายใน
บริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ภายใต้หลักเกณฑ์ 
ระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือกฎข้อบังคับของ 
คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกฏหมาย
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงอ�านาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัท
ได้รับมอบและถือเป็นเรื่องส�าคัญมีดังนี้ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ  
ตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงาน และงบประมาณ ค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุ 
และค่าใช้จ่ายท่ีเกินกว่าวงเงินที่ก�าหนด การลงทุนในธุรกิจ
ใหม่และการขายเงนิลงทนุ โครงสร้างองค์กร และการแต่งตัง้ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง นโยบาย 
ทีส่�าคญั การตกลงเข้าท�าสญัญาทีส่�าคญั ตลอดจนการฟ้องร้อง
และด�าเนินคดีที่ส�าคัญ การเข้าผูกพันเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน 
และวงเงินสินเช่ือจากธนาคารและสถาบันการเงิน นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการ
เสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ประจ�าปี

1.5 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู ้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย  
นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล หรือ นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ 
หรือพลต�ารวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการสองในสามคน 
ลงลายมือชื่อและประทับตราส�าคัญของบริษั ท ทั้ งนี้  
นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ได้ลาออกจากต�าแหน่ง ณ วันที่ 
28 กมุภาพนัธ์ 2564 โดยนายวรพงษ์ วฒิุพฤกษ์ ได้เข้ามาเป็น 
กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนัแทน นายเชดิศกัดิ ์กูเ้กยีรตนินัท์ 
มีผล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

1.6 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
ตามข้อบงัคบัของบริษัทในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ�าปี 
ทุกคร้ัง ก�าหนดให้กรรมการที่อยู ่ ในต�าแหน่งนานที่สุด  
ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด หากจ�านวนกรรมการไม่เป็นสัดส่วน 
ทีห่ารด้วยสามลงตวั จ�านวนกรรมการทีอ่อกจากต�าแหน่งต้อง 
ใกล้เคียงกับจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 
โดยกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับมา
ด�ารงต�าแหน่งได้

ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก 
ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทต้องมีมติด้วยคะแนน
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการทีเ่หลอือยู ่ เลอืกบคุคลใด 
บุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา 68 และ 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้าเป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคล 
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการ
ได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

1.7 นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษิัท ตระหนกัถงึประโยชน์ความหลากหลาย 
ของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ปัจจัยหนึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจและ 
การท�างานของคณะกรรมการบรษิัท ทัง้นี ้ ความหลากหลายนัน้ 
ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะในเร่ืองเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ 
ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู ้
ดังนั้น ในการสรรหา และการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 
ของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และ
ใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซ่ึงได้ค�านึงถึงผลประโยชน์ 
ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถงึความหลากหลาย
ทางเพศ

สัดส่วนของกรรมกำรอิสระในคณะกรรมกำรบริษัท

จ�านวนกรรมการอิสระ 6/10 คิดเป็นร้อยละ 60 

จ�านวนกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

8/10 คิดเป็นร้อยละ 80

สัดส่วนความหลากหลาย
ทางเพศ (หญิง:ชาย) 

3:7

1.8 เกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ
กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติขั้นต�่า ดังนี้
1. เป็นบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซือ่สตัย์ สจุรติ 

มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
2. มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และ

ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
3. มคีณุสมบตั ิและไม่มลัีกษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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1.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายให้มีการประเมินผล
การปฏบิตังิานเป็นประจ�าทกุปี ด้วยเห็นว่าความมปีระสทิธิผล
ของคณะกรรมการบริษัท (Board Effectiveness) เป็น
ปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จของบริษัท โดยการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานน้ันมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อช่วยให้คณะ
กรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่าน และคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละชุด ได้สอบทานการปฏิบัติงานของตนเอง 
ในปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงในการท�าหน้าที่ของ 
คณะกรรมการบริษัท กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ณ วันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2564 สมาชิกคณะกรรมการบริษัทได้ท�าการ
ประเมินผลงานตนเองในปี 2563 โดยใช้แบบประเมิน 3 ฉบับ 
คอืแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษัิทแบบทัง้คณะ 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 
และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบ 
รายบุคคล บริษัทฯ เป็นผู้จัดท�าแบบประเมินดังกล่าวภายใต้
หลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งแบบประเมินประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้

ก)  หัวข้อในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบ

รายคณะ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
2. บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมกรรมการ
4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

ข)  หัวข้อแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบ

รายคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ค)  หัวข้อในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบ

รายบุคคล ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

บริษัท

จากผลการประเมนิ พบว่า ในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัทได้
ปฏบิตัหิน้าที่ได้อย่างดเียีย่มและเป็นไปตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ี

1.10 รายงานผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบรษิัท ได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการทุกท่าน 
ต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสีย และส่งรายงานให้
เลขานุการบริษัททราบเป็นประจ�าทุกปี เพื่อใช้ประกอบ 
การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท

1.11 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทซึ่ง
กรรมการแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นไว้ ทั้งนี้
ในการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่การเป็นกรรมการของบริษัท

1.12 การจ�ากัดอายุและวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คณะกรรมการบรษิัทเชือ่ว่า การมกีรรมการซึง่มปีระสบการณ์
การท�างานต่อเนื่องกับบริษัทเป็นสิ่งที่มีค่าต่อบริษัท ดังนั้น 
จึงไม่ได้จ�ากัดคุณสมบัติในเรื่องอายุ และไม่ได้จ�ากัดจ�านวน
ครัง้สงูสุดของกรรมการทีถ่กูแต่งต้ังกลบัเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง
อีกครั้งไว้

1.13 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จ�านวนและตารางก�าหนดการ
ประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจ�าทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
และได้ก�าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการได้จัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ อาจจะมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น

องค์ประชุมและการออกเสยีง
ลงมติ

กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
ในการประชมุแต่ละคร้ังจะใช้เวลาประชมุประมาณ 2-3 ชัว่โมง ประธานกรรมการบริษัทจะท�าหน้าที่
ดแูลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระให้เพยีงพอส�าหรบักรรมการทีจ่ะอภปิรายและการแสดงความคดิเหน็ 
อย่างเป็นอิสระในประเด็นที่ส�าคัญ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
อย่างเป็นธรรม รวมทัง้ฝ่ายบริหารทีเ่กีย่วข้องน�าเสนอข้อมูลประกอบการอภปิรายปัญหาส�าคญั ทัง้นี้ 
องค์ประชุมขั้นต�่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุม 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
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วาระการประชุม ประธานกรรมการบริษัทโดยการหารือร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท  
จะเป็นผูด้แูลให้ความเหน็ชอบในวาระการประชมุ ซึง่กรรมการท่านอืน่สามารถเสนอวาระการประชมุ
หรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ามาพิจารณาได้

การจัดส่งหนงัสอืเชญิประชมุ
และเอกสารประกอบการ
ประชุม

เลขานกุารบรษิัทท�าหน้าทีจั่ดส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมระเบยีบวาระและเอกสารประกอบการประชมุ
ไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท�าการ ยกเว้นเรื่องที่ต้องพิจารณาเร่งด่วน ทั้งนี้รูปแบบ
ของเอกสารประกอบการประชุมจะมีบทสรุปซึ่งแสดงถึงประเด็นส�าคัญของเรื่องที่จะต้องพิจารณา

การเข้าร่วมประชุม กรรมการทุกท่านมคีวามมุง่มัน่ในการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย
ที่ตนด�ารงต�าแหน่งอยู่ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความพอใจกับการอุทิศเวลาของกรรมการเพื่อให้
บรรลตุามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ซึง่กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้มีการจัดขึ้นในแต่ละปี

รายงานการประชุม เลขานุการบรษิัทจะจดัท�ารายงานการประชมุและเสนอให้ประธานกรรมการบรษิัทสอบทานและส่งให้ 
กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประชุม  
ในรายงานการประชมุจะมีการบนัทกึมติของทีป่ระชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชดัเจน และเป็นไป
ตามกฎหมาย

เลขานุการบริษัท เลขานุการบรษิัทจะต้องปฏิบติัหน้าที่ในการให้ค�าแนะน�าเกีย่วกับด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  
ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ เอกสาร
ส�าคญัต่าง ๆ รวมทัง้มีการประสานงานให้มีการปฏบิติัตามมตขิองคณะกรรมการ โดยบริษัทได้เปิดเผย
คณุสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิัทไว้ ซ่ึงเลขานกุารบรษิัทนัน้ต้องผ่านหลกัสตูรรบัรอง 
(certificate program) แล้วเรยีบร้อยเพ่ือเป็นการพฒันาความรูท้ีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่
ได้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�านวน 14 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า โดยกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท เฉลี่ยร้อยละ 88.57 และกรรมการรายบุคคลเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 มีจ�านวน 1 ท่าน  

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี 2563
(27 เมษายน 63)

การเข้าประชุมของคณะ
กรรมการบริษัท ปี 2563

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
ครั้งแรก

1. พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช เข้า 14/14 25 ธันวาคม 2559

2. พล.ต.อ วีรพงษ์ ชื่นภักดี เข้า 14/14 25 เมษายน 2561

3. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล เข้า 14/14 25 ธันวาคม 2559

4. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี - 14/14 12 มกราคม 2560

5. นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม - 13/14 22 มกราคม 2558

6. พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมข�า - 14/14 25 เมษายน 2561

7. พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย - 12/14 25 เมษายน 2561

8. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ เข้า 14/14 26 ตุลาคม 2561

9. นางซิ่ว ซาน ทาน - 5/14 24 กรกฎาคม 2562

10. นายชลัช ชินธรรมมิตร์                                     - 9/14 23 เมษายน 2563
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2.2 ผู้บริหารของบริษัทย่อย
บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายโชคชัย พิชชกุลมงคล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นางนฤมล ฉัตรตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

5. นายเอกอนันต์ สิทธิธรรมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

6. นายอดิศร เขียวสมบูรณ์ ผู้จัดการควบคุมต้นทุนโครงการ

3. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนางสาวพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์ ท�า
หน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 โดยเลขานุการ
บริษัทท�าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการด�าเนินงานของกรรมการและ 
รับผิดชอบการบริหารงานให้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลักทรพัย์ และตลาดหลักทรพัย์ รวมถงึ
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัท
เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ และฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในเรื่องดังนี้

 • ดูแลจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อย

 • จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดท�ารายงานการประชุม (รวมถึง 
การประชุมผู้ถือหุ้นวาระพิเศษ กรณีที่จ�าเป็น)

 • จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดแูลให้คณะกรรมการบรษิัทปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 • ดแูลและให้ค�าปรกึษาเรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการ
บรษิัท

 • ดแูลเรือ่งอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัคณะกรรมการบรษิัท ฝ่ายบรหิาร 
และผูถ้อืหุน้

 • ตดิตามให้มกีารด�าเนนิการตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิัท
และมติทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้

 • ด�าเนินการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และ 
ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อก�าหนด 
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

4.1 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เม่ือวันที่ 27 
เมษายน 2563 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  
ในวงเงิน ไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนของ 
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

2. ผู้บริหาร

2.1 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทมีผู้บริหารตามค�านิยามของคณะกรรมการก�ากับดูแลตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�านวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

4. นางเพ็ญศรี สืบสุวงษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

5. นายฉัตรชัย ศุภนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. นายภัทรพล ปานรักษา ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน

7. นางประภาวดี สมมาตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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ปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนในรูปเงินบ�าเหน็จให้คณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 
6,300,000 บาท โดยรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคลมีดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

คณะกรรมกำรบริษัท

• ประธานกรรมการ 50,000 20,000

• กรรมการ 30,000 15,000

คณะกรรมกำรชุดย่อย

• ประธานกรรมการชุดย่อย - 15,000

• กรรมการชุดย่อย - 10,000

หมายเหตุ 1. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
 2. ค่าตอบแทนอื่นในรูปเงินบ�าเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 2563
 3. จ่ายให้คณะกรรมการทั้งคณะไม่เกินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�าปี 2563 จ�านวน 7,000,000 บาท 

ล�าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ(บาท)

 รวมค่า
ตอบแทน
กรรมการ 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

 ค่าเบี้ย
ประชุม

กรรมการ
บริษัท  

 ค่าเบี้ย
ประชุมคณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ 

 ค่าเบี้ย
ประชุม

กรรมการ
สรรหาและ
ก�าหนดค่า
ตอบแทน 

 ค่าเบี้ย
ประชุม

กรรมการ
ความเสี่ยง 

 บ�าเหน็จ
กรรมการ 

1. พล.อ. เลิศรัตน์ 
รัตนวานิช

ประธาน
กรรมการ
บริษัท
กรรมการ
อิสระ

 600,000.00  280,000.00  -  15,000.00  -  195,718.00  1,090,718.00 

2. พล.ต.อ. วีรพงษ์ 
ชื่นภักดี

รอง
ประธาน
กรรมการ
บริษัท

 360,000.00  210,000.00  -  -  15,000.00  117,431.00  702,431.00 

3. นางสาวหลุยส์ 
เตชะอุบล

กรรมการ  -  210,000.00  -  10,000.00  -  117,431.00  337,431.00 

4. นายณัฐดนัย 
อินทรสุขศรี

กรรมการ
อิสระ

 360,000.00  210,000.00  75,000.00  10,000.00  -  117,431.00  772,431.00 

5. พ.ต.อ.หญิง 
กิดานันท์ คมข�า

กรรมการ
อิสระ

 360,000.00  210,000.00  50,000.00  -  10,000.00  117,431.00  747,431.00 

6. พล.ต.ต. อิทธิพล 
อิทธิสารรณชัย

กรรมการ
อิสระ

 360,000.00  180,000.00  -  -  -  100,655.00  640,655.00 

7. นายอดิพงษ ์
ภัทรวิกรม

กรรมการ
อิสระ

 360,000.00  195,000.00  50,000.00  -  10,000.00  109,042.00  724,042.00 

8. นายเชิดศักดิ์ 
กู้เกียรตินันท์

กรรมการ  -  210,000.00  -  -  10,000.00  117,431.00  337,431.00 

9. นางซิ่ว 
ซาน ทาน

กรรมการ
อิสระ

 360,000.00  75,000.00  -  -  -  41,939.00  476,939.00 

10. นายชลัช 
ชินธรรมมิตร์

กรรมการ
อิสระ

 240,000.00  135,000.00  -  -  -  75,491.00  450,491.00 

11. นางนฤมล 
ฉัตรตะวัน

กรรมการ
ความเสี่ยง

 -  -  -  -  10,000.00  -  10,000.00 

12. นายโชคชัย 
พิชชกุลมงคล

กรรมการ
ความเสี่ยง

 -  -  -  -  10,000.00  -  10,000.00 

รวม 3,000,000.00 1,915,000.00  175,000.00  35,000.00  65,000.00 1,110,000.00 6,300,000.00 



036 รายงานประจำาปี 2563

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นตัวแทน 
ทีบ่ริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) แต่งตัง้ไปด�ารงต�าแหน่ง 
ทั้งสิ้น ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ใน ปี 2563

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
กรรมการที่มีต�าแหน่งในคณะผู้บริหาร จะไม่มีผลตอบแทน
ที่เป็นตัวเงินจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ นอกจาก 
ค่าตอบแทนในฐานะผูบ้รหิารของบรษิัท โดยไม่มค่ีาตอบแทน 
ในรูปแบบอืน่ ส่วนค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิของผูบ้ริหารของ
บรษิัท ในรปูของเงนิเดอืน เงนิโบนสั กองทนุส�ารองเลีย้งชพี  
และค่าตอบแทนอืน่ ๆ  ส�าหรบัปี 2563 รวมทัง้สิน้ 21,117,692 บาท

5. บุคลากร
ส�าหรับในปี 2563 บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ได้จ่าย 
ค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรจ�านวนทั้งสิ้น 27.73 ล้านบาท ลดลง  
9.04 ล้านบาท จากปี 2562 ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรจ�านวน
ทัง้สิน้ 36.77 ล้านบาท ซึง่ผลตอบแทน ได้แก่ เงนิเดือน ค่าล่วงเวลา 
เงินโบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น  

นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรในลักษณะ
เดียวกันกับบริษัท โดยในปี 2563 จ�านวน 60.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
4.59 ล้านบาท จากปี 2562 ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรจ�านวน
ทัง้สิน้ 55.78 ล้านบาท รายละเอยีดจ�านวนพนกังานและค่าตอบแทน
ในปี 2563 สรุปได้ดังนี้

4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
กรรมการที่มีต�าแหน่งในคณะผู้บริหาร จะไม่มีผลตอบแทน
ที่เป็นตัวเงินจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ นอกจาก 
ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย 
ที่ด�ารงต�าแหน่งอยู ่ โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น  
ส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิของผูบ้ริหารของบรษิัท ในรปูของ 

เงินเดือน ค่าน�้ามัน โบนัส กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และ 
ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ส�าหรับปี 2563 มีผูบ้รหิารบางท่านลาออก  
และบริษัทได้แต่งต้ังผูบ้รหิารเข้าใหม่ ดงันัน้ รวมค่าตอบแทน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็นเงนิทัง้สิน้ จ�านวน  42,196,844 บาท

4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัทได้รับอนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัท และ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2563 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 วันที่ 26 เมษายน 2563 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 
3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

คณะกรรมกำรบริษัท
• ประธานกรรมการ 35,000 20,000
• กรรมการ 25,000 10,000

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ - 15,000

• กรรมการตรวจสอบ - 10,000
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5.1 ค่าตอบแทนผู้บริหาร นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการประเมินความพร้อมว่าองค์กรมี
ก�าลังคนที่มีคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ   
(Competencies) มากน้อยเพยีงใด เพ่ือสามารถวางแผนการ
สรรหาและคดัเลือกบคุลากรได้ล่วงหน้าในเชงิรกุ โดยวางแผน
การสรรหาและพัฒนาจากบุคลากรจากภายในองค์กรที่มี
ศกัยภาพในต�าแหน่งงานระดบัหวัหน้าขึน้ไป หรอืจากภายนอก 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
1. วางแผนทดแทนและสืบทอดต�าแหน่งงานที่จะมีผู้เกษียณ

อายแุละการบรหิารพนักงานในต�าแหน่งงานทีเ่ป็นทีต้่องการ 
ของตลาด/คู่แข่ง

2. เพือ่ลดอตัราสญูเสยีบคุลากรทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์

3. เพือ่เป็นการจงูใจและธ�ารงรกัษาพนกังานทีม่คีวามสามารถ 
และมศีกัยภาพเพือ่วางแผนทดแทนและสบืทอดต�าแหน่งงาน 
พร้อมได้รบัโอกาสในการพัฒนา และปรบัเลือ่นต�าแหน่งงาน
ที่สูงขึ้น

5.2 การวางแผนการสบืทอดต�าแหน่ง (SUCCESSION PLAN)
บรษิัทมหีลกัเกณฑ์และระเบยีบปฏบิตักิารคดัเลอืกบคุลากรที่
จะเข้ามารบัผดิชอบในต�าแหน่งงานบรหิารทีส่�าคญัของบรษิัทฯ 
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพือ่ให้ม่ันใจว่าบรษิัทฯ 
ได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความ
สามารถเป็นมอือาชพี ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใน
การสรรหา/คัดเลอืก และวางแผนสบืทอดต�าแหน่งงาน โดย
วเิคราะห์สถานการณ์การประกอบธรุกจิของบรษิัทฯ ในด้าน
กลยทุธ์บริษัท นโยบาย แผนการลงทนุ แผนงานการขยายตวั

ประเมนิความพร้อมของก�าลงัคนให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ของ
บริษัท ทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว ก�าหนดแผนสร้างความพร้อม
ของก�าลังคน โดยก�าหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และ
ความสามารถ (Competencies) ทัศนคติที่พึงปรารถนาของ
ต�าแหน่งนั้น ๆ และจัดท�าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล

5.3 การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง
พนกังานทีม่ศัีกยภาพสูง หมายถึง พนักงานทีมี่ความสามารถ
พเิศษ มผีลงาน ทกัษะ/ความสามารถ และคณุสมบตัทิีโ่ดดเด่น 
ซึง่สามารถสรรหาและพิจารณาคดัเลอืกได้จากพนกังานภายใน
องค์กร โดยพิจารณาบคุลากรทีมี่ผลการปฏบิตังิานสงู (High 
Performance) และศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (High 
Competency) จากผลการประเมนิย้อนหลงั 3 ปีตดิต่อกนั  
โดยต้องมีเกรดประเมนิอยู่ในเกณฑ์ ด-ีดมีาก ความสามารถ
หลกั (Core Competency) และคณุสมบตัอิืน่ ๆ ทีต้่องการ 
เช่นมีภาวะผู้น�า มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์  
มหีลกัการ และบริหารงานอย่างโปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการการฝึกอบรมและพัฒนาเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานโดยใช้รูปแบบและหลักเกณฑ์ คือ
1. Training Need Survey ก�าหนดจากความต้องการของ

หน่วยงาน และความต้องการรายบคุคลตามความเหมาะสมใน
แต่ละต�าแหน่งงาน

2. On the Job Training ก�าหนดขดีความต้องการของบคุคล
ทีม่าปฏิบตัใินหน้าทีข่องหน่วยงาน และก�าหนดกระบวนการ
วดัผล ไม่ว่าจะในรปูแบบข้อเขยีน หรือการปฏิบตัิ

3. Off the Job Training หรือการอบรมนอกงาน ได้แก่  
การเข้ารบัการอบรมพเิศษ (Special Training) หรอืการใช้
สถานการณ์จ�าลองและกรณีศึกษา

กลุ่มธุรกิจ ธรุกิจลงทุนในบริษัทอืน่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวม

ผู้บริหาร (คน) 8 11 19

พนักงาน (คน) 16 83 99

รวม (คน) 24 94 118

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 27.73 60.37 88.10

นอกจากนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีการปรับโครงสร้างพนักงานให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กร และโครงสร้างของธุรกิจ มีการลดพนักงาน 
ในกลุ่มบริษัท และยกเลิกธุรกิจที่ไม่เกิดผลก�าไร หรือโอนย้ายพนักงานในกลุ่ม เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ รวมถึง 
การเข้าซื้อกิจการที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอนในระยะยาว
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบ 
ไปด้วยการมคีณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารทีม่วีสิยัทศัน์ และมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุม 
และการถ่วงดุลอ�านาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
และมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีจะเป็นปัจจยัส�าคญัในการเพิม่มลูค่า 
และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ และน�า
นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการมาถอืปฏบิตั ิเพือ่ช่วยให้สามารถท�าตามหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสม ซึง่ได้มกีารปรบัปรงุอยูเ่สมอ และได้สือ่สารให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานได้รบัทราบการปรบัปรงุเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของ
นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ากับดูแลกิจการโดยตลอดระยะ
เวลาการด�าเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างสม�่าเสมอ เช่น ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
(Code for practives for Director of Listed Companies) และ
หลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good 
Corporate Governance) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้วาง
แนวทางไว้ รวมถงึหลกัเกณฑ์ตามโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการ
ของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Govenrnance Report of Thai 
Listed Companies) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) และตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นอกจากนี้ จากที ่
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) 
เพื่อใช้เป็นแนวทางแก่บริษัทจดทะเบียนนั้น บริษัทได้ปรับปรุงเนื้อหา
ของนโยบายก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิัทตามคูม่อื CG Code ฉบบัใหม่ 
เพือ่ให้ครอบคลมุแนวทางปฏบิตั ิ ท้ัง 8 ข้อ ซึง่ผูท้ีส่นใจสามารถเข้าถงึ 
ข้อมลูเพิม่เตมิผ่าน  https://www.triton.co.th/th/corporate-governance/

ท้ังนี ้ตามหลกัปฏิบตัขิองการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีบริษัทยงัคงให้ความ
ส�าคัญ ดังนี้

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิและมีหน้าที่ ในการดูแลรักษา 
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าผูถ้อืหุน้นัน้จะเป็น 
รายย่อยหรือชาวต่างชาต ินกัลงทนุสถาบนัหรอืผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ผูถ้อืหุน้
ทุกรายมสีทิธแิละความเท่าเทยีมกนัดงันี ้สทิธใินการได้รบัใบหุน้ โอนหุน้ 
และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการด�าเนินงาน นโยบายการบริหาร
งานอย่างสม�่าเสมอ และทันเวลา สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�าไรร่วมกัน

อย่างเท่าเทยีม สทิธใินการเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ แสดงความเหน็ ให้ข้อ
เสนอแนะ และร่วมพจิารณาตดัสนิใจในการเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญัต่าง  ๆ   
เช่น การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การออกหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการรับทราบข้อมูลการ
ท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั สทิธใินการขายหุน้คนืให้กบับรษิัท เฉพาะกรณี
ที่ไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 
เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล 
ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม และสิทธิในการแต่งต้ัง 
กรรมการบริษัท

1.1 สิทธิในการลงคะแนนเสียง 
ผูถ้อืหุน้แต่ละรายมีคะแนนเสยีง 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้
รายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

1.2 สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งของการสื่อสาร
กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมสามัญประจ�าปี 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่
วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และอาจเรียกประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระ
เป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
หรือเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมาย

 • ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี บริษัทจะเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอวาระรวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นการล่วงหน้า 
โดยในปี 2563 บรษิัทได้เปิดสทิธใิห้ผู้ถอืหุน้แล้ว ระหว่างวนัที่ 
13 พฤศจกิายน 2563 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2564 ปรากฎว่า
ไม่มีผู้ใดเสนอ

 • ก่อนการประชมุบรษิัทจะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมแนบ
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน และ
เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนการประชุมเพ่ือ
ตอบค�าถามที่อาจมีจากผู้ถือหุ้น

 • บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้ง ผู้ถือหุ้นประเภท
สถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมทุกครั้งบริษัท
มีนโยบายให้มีการแต่งตั้ง กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน 
เป็นผูรั้บมอบฉันทะ ออกเสยีงแทนผูถ้อืหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วม
ประชุม และแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม



040 รายงานประจำาปี 2563

 • ในการประชมุ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที ่
บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี  
จะเข้าร่วมประชมุเพือ่ให้ข้อมลู ตอบข้อซกัถามตามวาระต่าง ๆ  
โดยก่อนเริม่การประประชมุ บรษิัทได้ถอืปฏบิตัใิห้มีการแถลง
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท วิธีการ 
ในการด�าเนินการประชมุ วิธกีารใช้สิทธลิงคะแนน และสทิธิ
ในการแสดงความเหน็รวมทัง้ การตัง้ค�าถามใด ๆ  ต่อทีป่ระชมุ
ตามระเบยีบวาระการประชมุและเรือ่งทีเ่สนอ ทัง้น้ี ประธาน 
ทีป่ระชุมได้จดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และส่งเสรมิ
ให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
อย่างเท่าเทยีมกนั

 • ภายหลงัการประชมุบรษิัทก�าหนดให้จดัท�ารายงานการประชมุ
ผูถ้อืหุ้นให้แล้วเสรจ็ภายใน 14 วนัและมรีายละเอียดเพยีงพอ 
รวมทัง้ค�าถามและค�าตอบทีเ่กดิขึน้ในทีป่ระชมุ ส�าหรับผูถ้อืหุ้น
ทีม่ไิด้มาร่วมประชมุสามารถตรวจสอบรายงานการประชมุได้จาก
เวบ็ไซต์ของบรษัิท

1.3 การลงมติการประชุม
 • การลงมติหรือแต่งตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้อง
ใช้มตเิสยีงข้างมากของผูม้าร่วมประชมุและมสีทิธลิงคะแนน
เสียง อย่างไรก็ตามในกรณีต่อไปนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท
ก�าหนดต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

 • การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่
ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

 • การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชน
มาเป็นของบริษัท

 • การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ
บรษิัททัง้หมด หรอืบางส่วนทีส่�าคญั การมอบหมายให้บคุคล
อืน่เข้าจดัการธุรกจิของบรษิัท หรอืการรวมกิจการกบับคุคล
อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

 • การเพิม่ หรอืลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท ตลอดจนการออก
หุ้นกู้

 • การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับบริษัท
 • การควบหรือเลิกบริษัท
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • ในปี 2563 บริษัทได้จดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563  
ณ ห้องประชมุใหญ่ของบรษิัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
 • ก่อนการประชุมบริษัทจะจัดส่งหนงัสอืเชิญประชมุพร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน และเปิดเผยไว้ใน
เวบ็ไซต์ของบริษัท ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่งค�าถามล่วงหน้า
มายงับริษัทก่อนการประชุมเพือ่ตอบค�าถามทีอ่าจมจีากผูถ้อืหุน้

 • บริษัทประกาศนโยบายเร่ือง การเก็บรักษาความลับของบริษัท
และลกูค้า โดยมแีนวทางปฏบิตัใินการเปิดเผยข้อมลูภายในดังนีค้อื 
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานผูป้ฏบิตังิาน และบคุลากรผูเ้กีย่วข้อง
ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งในบางครั้งจะต้องท�างานกับข้อมูล 
และเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ หรือเป็นข้อมูล 
ความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผย 
ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ข้อมลูเกีย่วกบัการประมลู แผนงาน ตวัเลข 
การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ เป็นต้น ซ่ึงถือเป็นสิทธิของบริษัทและ
บรษิัทย่อย การปกป้องข้อมลูจึงมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
รวมทั้งความมั่นคงในการงานของบุคลากรทุกคน โดยบุคลากร 
ทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่รักษาความลับและ 
ความปลอดภยัของข้อมลูอันเป็นความลบั และเพือ่ไม่ให้ข้อมูลอนัเป็น
ความลับถกูเปิดเผยโดยไม่เจตนา

 • อีกทั้งบริษัทยังมีแนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เน่ืองจาก
บรษิัทมผีูเ้กีย่วข้องและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลากหลาย จงึต้องด�าเนนิ
การให้มีความเสมอภาค และยุติธรรมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
และเพ่ือเป็นการป้องกันการกระท�าผิดกฎหมายบุคลากรทุกระดับ
ของบริษัท ตลอดจนถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้รับทราบหรืออาจได้
รบัทราบข้อมลูภายในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ควรหลกีเลีย่ง
การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 
แต่หากจะท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก็ควรกระท�าด้วย
ความระมัดระวัง โดยไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยใน
ตลาดหลกัทรพัย์ในการซ้ือขาย เมือ่ท�าการซือ้ขายแล้วกค็วรรายงาน
การซื้อขายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น โดยถือปฏิบัติตาม 
กฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทได้ออกมาตรการการป้องกันเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
นโยบายเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย บรษิัทได้ก�าหนดมาตรการป้องกนั
ดังต่อไปนี้
1. จ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้

เฉพาะผูบ้รหิารระดับสงู และเปิดเผยต่อพนกังานของบรษิัทตาม
ความจ�าเป็นเท่าทีต้่องการทราบเท่านัน้ และแจ้งให้พนกังานทราบว่า
เป็นสารสนเทศที่เป็นความลับ และมีข้อก�านดในการน�าไปใช้

2. บริษัทจัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ท�างานเพ่ือป้องกัน 
แฟ้มข้อมลูและเอกสารลับ

3. เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน จะต้องก�าชับผู้ที่
เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดย
เคร่งครดั

4. บริษัทได้ออกมาตรการลงโทษส�าหรับการใช้ข้อมูลภายใน 
ไปในทางมิชอบ ผูฝ่้าฝืนจะถกูลงโทษ โดยเร่ิมตัง้แต่การตักเตอืน
เป็นหนงัสอื ตัดเบีย้เลีย้ง ตัดค่าจ้าง พักงานชัว่คราวโดยไม่ได้รบั
ค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน รวมทั้งชดใช้ความเสียหายแก ่
บริษทักรณเีกดิความเสยีหายเป็นตวัเงนิ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความร้ายแรง
ของความผิดนั้น หรือถูกลงโทษตามกฎหมายตามแต่กรณี
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 • บริษัทจัดส่งหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. ไปพร้อมกับ 
หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัผู้ถือหุ้น 
ในการใช้สิทธิในการออกเสียง

 • บริษัทได้แจ้งถึงเอกสารหรือหลักฐานเพื่อใช้ในการแสดงความเป็น 
ผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิข้าร่วมประชมุในเอกสารแนบ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บรษิัทเคารพสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีต่าง ๆ  และได้ก�าหนดเป็นแนวปฏบิตัิ
ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ นโยบายการบริหารบุคคลตลอดจนนโยบาย 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิัท เพือ่ให้เกดิความม่ันใจว่าสทิธติาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน  
ผูบ้ริหาร ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนีต้ลอดจนสาธารณชน และสงัคมจะได้รบัการ
ดแูล และได้เสรมิสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มส่ีวนได้เสียในกลุม่ต่าง ๆ 
ตามบทบาทและหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้กิจการของบริษัทด�าเนินไปด้วยดี  
มีความมัน่คงและตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย

1. ผู้ถือหุ้น
บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนท่ีดีของผู้ถือหุ้นในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือสร้าง 
ความพงึพอใจสงูสดุให้กบัผูถ้อืหุน้ โดยค�านงึถงึการเจรญิเตบิโตของมูลค่า
บริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง การด�าเนินการ 
เปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสและเชือ่ถอืได้ต่อผู้ถอืหุน้

2. พนักงาน
พนกังานเป็นทรัพยากรอันมค่ีาสงูสุด และเป็นปัจจยัส�าคัญสูค่วามส�าเรจ็
ของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการ
ท�างานท่ีด ี รวมทัง้ ส่งเสรมิการท�างานเป็นทมี ปฏบิตัต่ิอพนกังานด้วย
ความสภุาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตัง้ 
และโยกย้ายพนกังานจะพจิารณาบนพืน้ฐานของคณุธรรม และการใช้
ทรพัยากรบคุคลให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิัท บรษิัทมคีวามรบัผิดชอบ
ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต 
และทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ และยดึมัน่ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วย
แรงงานอย่างเคร่งครดั

3. ลูกค้า
บรษิัทมคีวามมุง่มัน่ในการสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กับลกูค้า
ท่ีจะได้รบัผลติภัณฑ์ และบรกิารทีดี่มคีณุภาพ ในระดับราคาท่ีเหมาะสม 
รวมทัง้รกัษาสมัพันธภาพท่ีด ีจงึได้ก�าหนดแนวทางปฏบิติัไว้ดงัต่อไปนี้
 • สินค้าและบริการ : ผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ โดยมุ่งม่ัน
ที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงข้ึนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เปิดเผย
ข่าวสารข้อมลูเกีย่วกบัสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถกูต้อง และ
ไม่บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ

 • การรกัษาข้อมลูของลกูค้า : กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั
จะไม่เปิดเผยข้อมูลของลกูค้า โดยไม่ได้รบัอนุญาตจากลกูค้า หรอืจาก
ผูม้อี�านาจของกลุม่บรษิัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมลูทีต้่องเปิดเผยต่อบคุคล
ภายนอกทีเ่กีย่วข้องตามบทบงัคบัของกฎหมาย

4. คู่แข่ง
บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี
และเป็นธรรม ไม่ผกูขาด หรอืก�าหนดให้คูค้่าต้อง ขายสนิค้า หรอืบรกิาร 
ของบรษิทัเท่านัน้ และไม่มนีโยบายในการแข่งขนัทางการค้าโดยใช้วธิกีารใด ๆ   
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

5. สังคม และชุมชน 
บรษิัทในฐานะเป็นบรษิัทไทย มกีารประกอบการในประเทศไทย ตระหนกั
และมีจิตส�านึกในบุญคุณของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  
ซึง่ต้องรบัผดิชอบช่วยเหลอืสังคม สนบัสนนุกจิกรรมของท้องถิน่ทีบ่รษิัท
มกีารด�าเนนิธรุกิจ

6. สิ่งแวดล้อม
บรษิัทมนีโยบายไม่ลงทนุในธรุกจิทีท่�าลายสิง่แวดล้อม นอกจากนีย้งัได้ 
ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มผลิตสินค้า และให้บริการใด ๆ ที่เป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อมโดยค�านงึถงึการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธภิาพ ตลอดจน 
การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการดูแล
รกัษาธรรมชาต ิและอนรุกัษ์พลงังาน 

7. คู่ค้า
การด�าเนนิธรุกิจกบัคูค้่าใด ๆ ต้องไม่น�ามาซึง่ความเสือ่มเสยีต่อชือ่เสยีง
ของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ มีการค�านึงถึงความเสมอภาค 
ในการด�าเนนิธรุกจิ และผลประโยชน์ร่วมกนักับคูค้่า การคดัเลอืกคูค้่าต้องท�า 
อย่างยุติธรรม ทั้งนี้บริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยส�าคัญในการร่วมสร้าง 
Value Chain ให้กบัลูกค้า

8. เจ้าหนี้
บรษิัทยดึมัน่ในสญัญา และถอืปฏบิตัติามเงือ่นไขทีม่ต่ีอเจ้าหนีเ้ป็นส�าคญั 
ในการช�าระคืน เงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ  
เพ่ือเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบริษัท 
จึงจัดให้ผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อร้องเรียน หรือแสดง 
ความคิดเหน็มายงับรษิัทได้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันี้

1. เบอร์โทรศัพท์ของบริษัท 0 2553 5000
2. อีเมลของบริษัท info@triton.co.th
3. ติดต่อบริษัทโดยตรงผ่านเว็บไซต์บริษัท www.triton.co.th
4. อีเมลถึงประธานกรรมการตรวจสอบส�าหรับข้อเสนอแนะหรือ 

ข้อร้องเรียน whistleblowing@triton.co.th
5. ยืน่เร่ืองโดยตรง หรือผ่านทางไปรษณย์ี ตามทีอ่ยูดั่งนี ้ บริษทั ไทรทนั 

โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19  
ถนนประดษิฐ์มนธูรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรงุเทพมหานคร 
10230
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หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูล บริษัทมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทแก่ 
ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุอย่างถูกต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา เท่าเทยีม เป็นไป 
ตามกฎหมาย และกฎระเบยีบต่าง ๆ ทัง้นี ้เพือ่ส่งเสรมิให้ผูถื้อหุน้ และ 
นักลงทนุ มคีวามเชือ่มัน่ในความเชือ่ถอืได้ และซือ่ตรงของบรษิัท 

 • ควำมสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ บรษิัทจัดให้มกีารสือ่สารไปยงัผูถ้อืหุน้ และ 
นกัลงทนุอย่างต่อเนือ่ง และก�าลงัพฒันาเพิม่เตมิช่องทางในการตดิต่อ 
พบปะกบัผูล้งทนุ เช่น การจดั Roadshow จดังานพบปะกบันักวเิคราะห์  
รวมทัง้มกีารจัดท�าสารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท

 • เวบ็ไซต์บริษัท บรษิัทได้เปิดเผยข้อมลูทัว่ไปและลกัษณะธรุกจิของ
บรษิัท ภาพรวมของบรษิัทและธรุกจิทัง้ ภาษาไทย และองักฤษ ไว้บน
เวบ็ไซต์ของบรษิัท ได้มกีารปรบัปรงุข้อมลูให้เป็นปัจจุบนัอย่างต่อเนือ่ง
ส�าหรับสือ่สารข้อมลูให้แก่ผูถ้อืหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสยี ผูส้นใจสามารถ
เข้าชมและดาวน์โหลดเอกสารเช่น งบการเงนิ รายงานประจ�าปี รายงาน
การประชมุผูถ้อืหุน้ และหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุ้น ผ่านทางเวบ็ไซต์
ของบริษัทได้ที ่www.triton.co.th

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ก�าหนดให้มีจ�านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้นี ้ มีกรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด นอกจากน้ีเพ่ือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการได้ก�าหนดให้บคุคลผูด้�ารงด�าแหน่งประธานกรรมการเป็น
กรรมการอสิระ

ในการประชมุผูถ้อืหุ้นสามัญประจ�าปี ทกุคร้ังก�าหนดให้กรรมการทีอ่ยู ่
ในต�าแหน่งนานทีส่ดุ ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 1 ใน 3  
ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด หากจ�านวนกรรมการไม่เป็นสดัส่วนทีห่าร
ด้วยสามลงตัว จ�านวนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งต้องใกล้เคียงกับ
จ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด

จดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ทัง้หมด 6 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภบิาล  
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการลงทนุ และคณะกรรมการ
บรหิาร และก�าหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ชดุย่อย

กรรมการต้องปฏบัิตติามขอบเขตหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบั
ของบริษัท
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คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้รับ 
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จ�านวน 6 ชุดย่อย เพื่อท�าหน้าที ่
แบ่งเบาภาระความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการ 
ชดุย่อยแต่ละชดุจะปฏบิตัหิน้าทีต่ามระเบยีบซึง่ก�าหนดหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบไว้อย่างชดัเจน และได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัท โดย
คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะช่วยให้ค�าแนะน�า และข้อเสนอแนะ 

ในด้านต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการบริษัทตลอดจน 
พิจารณาตัดสินใจในบางเรื่องที่ส�าคัญตามท่ีได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 
มีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการชุดย่อย 6 คณะ มีดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนด โดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบ
ด้วยกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง สถานะ จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ประธาน กรรมการอิสระ 5/5 18 มกราคม 2562

2. นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม กรรมการ กรรมการอิสระ 5/5 18 มกราคม 2562

3. พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมข�า กรรมการ กรรมการอิสระ 5/5 18 มกราคม 2562

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 • สอบทานให้บรษิัทมรีายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องและเปิดเผยอย่าง
เพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและผูบ้รหิาร
ทีรั่บผดิชอบจดัท�ารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาส และประจ�าปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชสีอบทานหรอื
ตรวจสอบรายการใด ๆ  ทีเ่หน็ว่าจ�าเป็น และเป็นเรือ่งส�าคญัในระหว่าง
การตรวจสอบบญัชีของบรษิัทก็ได้

 • สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบ 
ภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณา 
ความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรือหน่วยงานอ่ืนใดทีร่บัผิดชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

 • สอบทานการปฏบิตัขิองบรษิัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมาย 
ทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบรษิัท

 • พิจารณา คัดเลือก และให้ข้อเสนอในการแต่งตั้ง เลือกกลับมาใหม่ 
เลิกจ้าง และก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท

 • เข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิัทโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 • สอบทานความเป็นอิสระของผูส้อบบญัช ีและก�าหนดนโยบายการรบั 
บริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชีจากส�านักงานสอบบัญชีเดียวกัน

 • พจิารณาทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ และเสนอขออนมุติั
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท

 • พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ 
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฏหมาย และข้อก�าหนดของ
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ทัง้น้ี เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว 
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 • สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ง (Risk Management)  
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล

 • พจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน 
ให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง และพจิารณา
ผลการปฏบิติังาน ความดคีวามชอบหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 • สอบทาน และให้ความเหน็ต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบตังิาน
ของส�านักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี

 • จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ
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2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจ�านวน 3 คน ทั้งนี้ จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง 
โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งได้ และประธานต้องเป็น 
กรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  
จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง สถานะ จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1. พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธาน กรรมการอิสระ 2/2 18 มกราคม 2562

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

3. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล กรรมการ กรรมการบริหาร 2/2 18 มกราคม 2562

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 
ค่ำตอบแทน
 • พิจารณาทบทวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัท ติดตามระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

 • ก�าหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการ กรรมการ
ชุดย่อย เพือ่ทดแทนกรรมการทีค่รบวาระหรอืทดแทนต�าแหน่งทีว่่างลง
ด้วยเหตอุืน่ เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
เพื่อลงมติแต่งตั้ง

 • สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
 • เสนอแนะวิธีการประเมินผลการท�างานของกรรมการบริษัทต่อ 
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผล และติดตาม
ผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน

 • ด�าเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาเฉพาะกรณีตามที่ 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 • ก�าหนดหลกัเกณฑ์ และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทน ทัง้ทีเ่ป็น
ตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการ
ชดุย่อย โดยพจิารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรบัผดิชอบ 

ผลงาน และเปรยีบเทยีบกบับรษัิทในธรุกจิท่ีคล้ายคลึงกนั เพือ่เสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุ้นเพือ่อนมุตัิ

 • มหีน้าที่ให้ค�าชีแ้จง ตอบค�าถามเกีย่วกับการก�าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 • ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการก�าหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น 
รวมทั้งสวัสดิการที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์อื่น ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุระดบัให้เป็นกรอบอ้างอิงมาตรฐานเดยีวกนัทัง้หมด โดย
การเปรียบเทยีบกบัธรุกจิประเภทเดียวกนั และตามความเหมาะสม
กับค่าครองชีพ

 • พิจารณาก�าหนดเงื่อนไขการขึ้นเงินเดือนประจ�าปีให้สอดคล้องกับ
การประเมินผล และผลประกอบการของบริษัท

 • มีอ�านาจในการเรียกเอกสาร บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง น�ามาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา

 • ด�าเนนิงานอืน่  ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการก�าหนดค่าตอบแทนเฉพาะกรณี
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง สถานะ จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม วันที่ได้รับแต่งตั้ง

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

2. นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม กรรมการ กรรมการอิสระ 1/1 18 มกราคม 2562

3. พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมข�า กรรมการ กรรมการอิสระ 1/1 18 มกราคม 2562

4. นางนฤมล ฉัตรตะวัน กรรมการ กรรมการบริหาร 1/1 18 มกราคม 2562

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

6. นายโชคชัย พิชชกุลมงคล กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1/1 18 มกราคม 2562

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 • ก�าหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการท�าแผนบริหาร 
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท เพ่ือเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการบริหารความเสี่ยงโดยรวม  
ซึง่ครอบคลมุความเสีย่งในด้านต่าง ๆ ทีส่�าคญั

 • กลัน่กรองแผนบริหารความเสีย่ง ให้สามารถระบทุีม่าของความเสีย่ง 
เครือ่งมือวดั หลกัเกณฑ์การชีว้ดัผลการด�าเนนิงาน กลไกการตดิตาม 
ประเมินผล การรายงาน และการควบคมุความเสีย่งให้อยู่ในระดบั 
ทีเ่หมาะสม และยอมรบัได้อย่างเป็นรปูธรรม
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4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภบิาล ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจ�านวน 3 คน ทัง้นี ้จะต้องมกีรรมการอสิระอย่างน้อยกึง่หนึง่ โดยมวีาระการด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งได้ และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาล จ�านวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง สถานะ จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม วันที่ได้รับแต่งตั้ง

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

2. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการ กรรมการ - 18 มกราคม 2562

3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี กรรมการ กรรมการอิสระ - 18 มกราคม 2562

4. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ กรรมการ กรรมการบริหาร - 18 มกราคม 2562

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
 • ก�าหนดนโยบาย และเสนอแนวปฏบิตัด้ิานบรรษทัภบิาลต่อคณะกรรมการ
 • ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการในเรือ่งเกีย่วกับการบรรษัทภิบาล
 • ดแูลการปฏบิตังิานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพือ่ให้เป็นไปตาม
หลกัการบรรษัทภิบาล

 • ทบทวนแนวทางหลกัการบรรษัทภบิาล โดยเปรยีบเทยีบกบัแนวปฏบิติั
ของสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

 • มอบนโยบายบรรษัทภิบาลให้คณะท�างานด้านบรรษัทภบิาล

 • มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด�าเนินงานด้านการบริหาร
จดัการความยัง่ยนื (Sustainability Management : SM) ซึง่รวมถงึ 
การด�าเนนิงานด้านสงัคมชุมชนและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility : CSR)

 • ตดิตามการด�าเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการ
 • วางกรอบแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การต่อต้านการทุจริตของบริษัท

5. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาล จ�านวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง สถานะ จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม วันที่ได้รับแต่งตั้ง

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

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

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

4. นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ กรรมการ กรรมการบริหาร 1/12 1 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร มีผลนับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
 • ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน 
แผนธุรกิจและงบประมาณประจ�าปีของบริษัทต่อคณะกรรมการ
ทบทวนกลยุทธ์ และโครงสร้างองค์กรเพื่อพิจารณา

 • บริหารธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ได้วางไว้

 • ก�ากบัและตดิตามผลการด�าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิัทและ
บริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการด�าเนินงาน และฐานะการเงินให้
แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกเดือน

 • แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
 • พจิารณาและให้ความเหน็แก่คณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบันโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท

 • ทบทวนความเพยีงพอของนโยบาย แผนกลยทุธ์ แผนปฏบิติัการ และ
ระบบการบรหิารความเสีย่งรวมทัง้หมดประสทิธิผลและประสทิธภิาพ
ของระบบการปฏบิตังิาน และการปฏบิตังิานตามนโยบายการบรหิาร
ความเสีย่งทีก่�าหนดไว้

 • จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรอย่างสอดคล้อง
กบักระบวนการท�างาน และโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม

 • ก�ากบั ตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามแผนบรหิารความเส่ียง นโยบาย 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิตักิารตลอดจนพจิารณาผลการด�าเนนิงานจรงิ
เทยีบกบัแผนงานหรอืเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ อย่างน้อยทกุไตรมาส

 • น�าเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในสิ่งที่จ�าต้อง 
ด�าเนนิการปรบัปรงุ แก้ไข เพือ่ให้เกิดประโยชน์ต่อการบรหิารความเสีย่ง
โดยรวมทัว่ทัง้องค์กรในลกัษณะบรูณาการทีด่ยีิง่ขึน้ และได้มาตรฐาน
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
มาตรฐานสากล

 • ปฏบิตักิารอืน่ใด ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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 • พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการ เกี่ยวกับการลงทุนและ
จ�าหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และ 
การบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับ 
ธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอ�านาจที่ ได ้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท

 • ก�ากับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัท รวมถึงพิจารณาให้
แนวทางในเร่ืองท่ีส�าคัญของบริษัทในกลุ่มก่อนท่ีจะมีการพิจารณา
เรื่องดังกล่าวในคณะกรรมการบริษัทของแต่ละธุรกิจ

 • พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต ้องผ่านการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบรษิัท ยกเว้นในกจิกรรมใด ๆ  ซึง่คณะกรรมการบรษิัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ด�าเนินการไว้แล้ว

 • พจิารณา และสอบทานการบรหิารความเสีย่งและระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัท

 • คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใด
บคุคลหนึง่มอี�านาจในการด�าเนนิการในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่หรอืหลาย
เร่ืองตามทีค่ณะกรรมการบรหิารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนมัุติ
รายการของคณะกรรมการบรหิารและหรอืการมอบอ�านาจช่วงต้อง 
ไม่เป็นการอนมุตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือรายการทีค่ณะกรรมการบรหิารมส่ีวนได้เสยี 
ตามทีก่�าหนดในข้อบงัคบัของบรษิัท และประกาศของคณะกรรมการ

6. คณะกรรมการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง สถานะ จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธาน กรรมการบริหาร 7/7 18 มกราคม 2562

2. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ กรรมการ กรรมการบริหาร 7/7 18 มกราคม 2562

3. นายภัทรพล ปานรักษา กรรมการ ผู้จัดการการลงทุน 7/7 18 มกราคม 2562

 

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
 • พจิารณา ก�าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และแผนการลงทนุของบริษัท 
โดยมคีวามสอดคล้องตาม นโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิัท ก�าหนดไว้ 
ซึง่พจิารณาจากธรุกิจ หรอืกจิการทีเ่หน็ควรเข้าร่วมลงทนุตามกรอบ
นโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท

 • ก�าหนด และทบทวน นโยบายการลงทนุของบริษัท ให้มคีวามสอดคล้อง
ต่อสภาวการณ์การลงทนุเพ่ือให้ก่อประโยชน์สงูสดุต่อการด�าเนนิธรุกจิ
ของบรษิัท เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท

 • พจิารณา ทบทวน และจดัสรรวงเงนิการลงทุนของบรษิัท เพือ่เสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทอนุมตัิ

 • พจิารณา ทบทวน นโยบาย และมาตรการในการบรหิารความเสีย่ง
ให้เหมาะสมต่อการลงทนุของบรษิัท

 • ก�ากบัดูแลการปฏบิติังานของฝ่ายการลงทนุให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
กลยทุธ์ และนโยบายการลงทนุของบรษิัท ภายใต้กรอบนโยบายที่
คณะกรรมการบรษัิทก�าหนด

 • ปฏิบตัหิน้าที ่หรือด�าเนนิการใด ๆ  ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย
 • รายงานผลการลงทนุอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ต่อคณะกรรมการ
บรษิัท

ก�ากับตลาดทุน การอนุมัติรายการใด ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบาย 
และขัน้ตอนตามท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการบรษิัท และหน่วยงาน
ก�ากบัดแูล

กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริหำรทั้งคณะและรำยบุคคล
คณะกรรมการบริหารได้มีการประเมินผลงานตนเองทั้งแบบคณะ 
และรายบุคคล แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยนี ้
บริษัทจัดท�าขึ้นภายใต้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในส่วนของหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซ่ึงหลกัเกณฑ์ในการประเมนิ
ประกอบด้วยการพิจารณาหัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้
ก)  การประเมินตนเองแบบรายคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. การประชุมคณะกรรมการ

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ข)  การประเมินตนเองแบบรายบุคคล

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. การประชุมคณะกรรมการ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

จากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ได้เป็น
อย่างดีและครบถ้วนตลอดปี 2563
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7. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. กรรมกำรอิสระ

ตามนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการของบรษิัท ก�าหนดให้คณะกรรมการบรษัิทต้องมจี�านวนกรรมการอสิระไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม ของจ�านวน
กรรมการทัง้คณะ และไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้น้ี กรรมการอิสระต้องมคีณุสมบตัติามทีค่ณะกรรมการบรษิัทได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับ
ดแูลกิจการของบรษิัท และหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน ดงันี ้

คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
 • ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นติบิคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถอืหุน้ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

 • ไม่เป็น หรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง 
พนกังาน ทีป่รกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย 
ล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ 
จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมานานแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

 • ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ 
จดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คูส่มรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู ่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย

 • ไม่มหีรือไม่เคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกับบรษิัท บรษิัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระ
ของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท่ี้มคีวามสมัพันธ์
ทางธรุกจิกบับรษัิท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรือ
นติบิคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งต้ัง
เป็นกรรมการอสิระ

 • ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  
บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง และ 
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ  
ผูบ้ริหาร หรอืหุ้นส่วนผูจ้ดัการของส�านักงานบญัช ีซึง่มีผูส้อบ 
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งสงักดัอยู ่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก 
การมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับ 
การแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ

 • ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถงึ
การให้บริการเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ  
ซ่ึงได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทัง้น้ี ในกรณทีีผู้่ให้บรกิารทางวชิาชีพเป็นนิตบิคุคล ให้รวมถงึ
การเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ  
ผูบ้รหิารหรอืหุน้ส่วนจดัการของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  
2 ปี ก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ

 • ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิัท

 • ไม่มีลกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างอสิระ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

 • ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงิน
เดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นทีม่สีทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพ 
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ 
ผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย

2. กรรมกำร
หลักเกณฑ์กำรสรรหำ และขั้นตอนกำรคัดเลือกกรรมกำร
คณะกรรมการสรรหา จะท�าหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณา
ทบทวนทกัษะและคณุลกัษณะของกรรมการทีต้่องการเป็นประจ�า
ทุกปี เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสม 
กบัทศิทางในการด�าเนนิธรุกจิในปัจจบุนั และในอนาคตของบรษิัท 
รายละเอยีดของหลกัเกณฑ์การสรรหา และขัน้ตอนการคดัเลอืก
กรรมการมดีงัต่อไปนี้
1. การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่

เม่ือคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาทีจ่ะสรรหากรรมการใหม่ 
คณะกรรมการสรรหาจะด�าเนินการตาม กระบวนการ  
ดังต่อไปนี้
1.1 คณะกรรมการสรรหาจะจัดท�าเป็นตาราง Board Skill 

Matrix เพือ่พจิารณาว่าคณะกรรมการบริษัทยงัขาด
ความเชีย่วชาญในเรือ่งใด นอกจากนีย้งัพจิารณาถงึ
ความหลากหลายในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ 
ความเป็นอสิระ อาย ุและเพศ

1.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติตรงเกณฑ์ที่สุดจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
 • กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะน�า
 • ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

 • บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
 • ฐานข้อมลูกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย
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1.3 คณะกรรมการสรรหาจะประเมนิคณุสมบติัเบือ้งต้น
ของบคุคลที่ได้รบัการเสนอชือ่ และคดัเลอืกให้เหลอืไว้
จ�านวนหน่ึง หลังจากน้ันจะสมัภาษณ์บคุคลดงักล่าว

1.4 คณะกรรมการสรรหาจะส่งรายชือ่บคุคลท่ีเหมาะสม
ทีส่ดุให้คณะกรรมการบรษิัทเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น
พจิารณาเพือ่อนมุตัแิต่งตัง้ หรอืให้คณะกรรมการบรษิทั
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการ
ว่างลงเพราะเหตุนอกจากออกตามวาระ

2. การแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง
ในการพจิารณากรรมการเดมิทีม่อียู่กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง 
คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น  
ผลการปฏิบัติงาน จ�านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม 
และการมีส่วนร่วมในการประชุม รวมทั้งการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท

3. ผู้บริหำรระดับสูงสุด
การพจิารณาสรรหาคดัเลอืก และวางแผนสบืทอดต�าแหน่งงาน 
โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็น 
ผู้จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้พิจารณา ส�าหรับ 
การสรรหาคดัเลอืกบคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิัทฯ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้จัดให้มี 
การติดตามความคืบหน้าแผนสบืทอดต�าแหน่ง

เมือ่ต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารว่างลงหรอื 
ผู้อยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในต�าแหน่งได้ บริษัท 
จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็น 
ผูรั้กษาการในต�าแหน่งจนกว่าจะมกีารสรรหาและคดัเลอืกบคุคล
ทีม่คีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิัทฯ ก�าหนด และต้องเป็นผูท้ีม่ ี
วสิยัทศัน์ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสม 
กับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อน�าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบรษิัท พจิารณาอนมุตัแิต่งตัง้ผูท้ีม่คีวามเหมาะ
สมให้ด�ารงต�าแหน่งแทนต่อไป คุณสมบัติเบื้องต้นของประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

3.1 การศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาตรี
3.2 มีประสบการณ์ในการบริหารงานในต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการสายงานขึ้นไป
3.3 มีความเป็นผู้น�า และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
3.4 มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการ

จัดการองค์กร
3.5 มกีารตดัสนิใจและการแก้ไขปัญหาทีส่ขุมุ รอบคอบ 

ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

8. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทในฐานะเป็นบริษัททีป่ระกอบธรุกจิหลกัโดยการถอืหุ้นในบรษิัทอ่ืน 
(Holding Company) คณะกรรมการบรษิัทได้ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงาน
ของบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม เพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทนุ
ของบริษัท ดังนี้
 • ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีมาปฏิบัติ

 • คัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทซ่ึงได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบรษิัท เข้าไปเป็นกรรมการ และผูบ้รหิารในบรษัิทย่อย 
และบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการถือหุ้น

 • ก�ากับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่
ก�าหนดโดยบริษัทใหญ่

 • พิจารณาเรื่องที่มีความส�าคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุน
หรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่ส�าคัญต่าง ๆ

 • ตดิตามผลการด�าเนนิงานโดยฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการบรหิารและ
คณะกรรมการของบริษัท

 • ดแูลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง
ของหน่วยงานก�ากบัดูแล ได้แก่ การท�ารายการระหว่างกนั การได้มา 
และจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  
และทนัเวลารวมทัง้ ดแูลให้มกีารจดัท�าบญัชีและรายงานทางการเงนิ
ถกูต้องตามทีค่วร ตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องและมาตรฐานการบญัชี
ที่รับรองโดยทั่วไป

 • ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ม่ันใจว่าม ี
การควบคุมภายในที่ก�าหนดไว้เพียงพอ และมีประสิทธิผล

9. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทประกาศนโยบายเร่ือง การเก็บรักษาความลับของบริษัทและ
ลูกค้า โดยมีแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลภายใน ดังนี้คือ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานผูป้ฏบิตังิาน และบคุลากรผูเ้กีย่วข้องของ
บริษัทและบรษิัทย่อย ซึง่ในบางครัง้จะต้องท�างานกบัข้อมลูและเอกสาร
ที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบคุคลอืน่ได้ หรอืเป็ยข้อมลูความลบัทางการค้า 
เช่น ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูล
เกีย่วกบัการประมลู แผนงาน ตวัเลข การประดษิฐ์คดิค้นต่าง ๆ  เป็นต้น 
ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทและบริษัทย่อย การปกป้องข้อมูลจึงมีความ
ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อย 
ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต รวมทัง้ความมัน่คงในการงานของบคุลากร
ทุกคน โดยบุคลากรทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่รักษา
ความลับและความปลอดภัยของข้อมูลอันเป็นความลับ และเพ่ือไม่ให้
ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา
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10. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
งบการเงินส�าหรับปี 2563 ของบริษัทได้รับการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 
สังกัดบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ�ากัด โดยบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีส�าหรับปี 2563 ดังนี้

รายการที่ บริษัท ค่าสอบบัญชีรวม
(Audit fee)

ค่าบริการอื่น
(Non-Audit fee)

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

2 บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) 2,700,000 -

3 บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จ�ากัด 80,000 -

4 บริษัท ไทรทัน ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 80,000 -

5 บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จ�ากัด 90,000 -

6 บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จ�ากัด 80,000 -

7 บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จ�ากัด 80,000 -

8 บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จ�ากัด 150,000 -

9 บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จ�ากัด 150,000 -

10 บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์  จ�ากัด 1,000,000 -

รวมค่ำสอบบัญชี 6,670,000 -

อกีทัง้ บริษัทยงัมแีนวทางปฏบิตัใินการใช้ข้อมลูภายใน เนือ่งจากบรษิัท
มีผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลาย จึงต้องด�าเนินการให้มี
ความเสมอภาค และยุตธิรรมทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั และเพือ่เป็นการ
ป้องกนัการกระท�าผดิกฎหมายบคุลากรทกุระดบัของบรษิัท ตลอดจนถงึ
ผูเ้กีย่วข้องทุกคนที่ได้รบัทราบหรอือาจได้รบัทราบข้อมลูภายในทีย่งัไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชน ควรหลกีเลีย่งการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิัท
ท่ีตนเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร แต่หากจะท�าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของ
บริษัท ก็ควรกระท�าด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยัง
มไิด้มกีารเปิดเผยในตลาดหลกัทรพัย์ในการซือ้ขาย เมือ่ท�าการซือ้ขาย
แล้วก็ควรรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น โดย
ถือปฏิบัติตามกฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทัง้นี ้บรษิัทได้ออกมาตรการการป้องกนัเพ่ือให้การปฏบิตัติามนโยบาย
เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย บรษิัทได้ก�าหนดมาตรการป้องกนัดงัต่อไปนี้

1. จ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้

เฉพาะผู้บริหารระดับสูง และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทตาม

ความจ�าเป็นเท่าทีต้่องการทราบเท่านัน้ และแจ้งให้พนกังานทราบว่า 

เป็นสารสนเทศที่เป็นความลับ และมีข้อก�านดในการน�าไปใช้

2. บริษัทจัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ท�างานเพ่ือป้องกันแฟ้ม

ข้อมูลและเอกสารลับ

3. เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน จะต้องก�าชับผู้ท่ี

เก่ียวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดย

เคร่งครัด

บริษัทได้ออกมาตรการลงโทษส�าหรับการใช้ข้อมูลภายในไปในทางมชิอบ  
ผูฝ่้าฝืนจะถกูลงโทษ โดยเริม่ตัง้แต่การตักเตอืนเป็นหนงัสอื ตดัเบีย้เลีย้ง 
ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน 
รวมทั้งชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทกรณีเกิดความเสียหายเป็นตัวเงิน 
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความร้ายแรงของความผดินัน้ หรือถกูลงโทษตามกฎหมาย
ตามแต่กรณี
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

                                                                    
ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

31 ธันวาคม 2562 เปลี่ยนแปลง ปี 2563 31 ธันวาคม 2563

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(หุ้น)

ร้อยละ การเข้าซื้อหุ้น
(หุ้น)

การจ�าหน่าย
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(หุ้น)

ร้อยละ

กรรมกำร

1. พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธาน

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

- - - - - -

2. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี รองประธาน 

คณะกรรมการบริษัท 

- - - - - -

3. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล กรรมการ ประธาน

กรรมการบริหาร

1,668,100,100 17.32 - - 1,668,100,100 17.32

4. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ กรรมการ ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร

- - - - - -

5. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี กรรมการอิสระ

ประธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ

- - - - - -

6. นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ

- - - - - -

7. พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมข�า กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ

- - - - - -

8. พล.ต.ต. อทิธิพล อทิธสิารรณชยั กรรมการอิสระ - - - - - -

9. นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการอิสระ - - - - - -

10. นางซิ่ว ซาน ทาน กรรมการอิสระ - - - - - -

ผู้บริหำร

11. นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ กรรมการบริหาร 

และประธานเจ้าหน้าที่

การเงิน

- - - - - -

12. นางนฤมล ฉัตรตะวัน กรรมการบริหาร - - - - - -

13. นางเพ็ญศรี สืบสุวงษ์ ผู้อ�านวยการฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล 

และธุรการ

- - - - - -

14. นายฉัตรชัย ศุภนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

900,000 0.01 - - 900,000 0.01

15. นางประภาวดี สมมาตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

และการเงิน

- - - - - -



การจัดการด้านความยั่งยืน

รายงานประจำาปี 2563052

บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) และกลุม่บรษิทัย่อย ให้ความส�าคญัใน
ด้านการจดัการด้านความยัง่ยนื ตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ได้วางแนวทางไว้ โดยมีเจตนารมณ์และมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อน
ธรุกจิโดยค�านงึถงึด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล ในการบริหาร 
จัดการองค์กร ซ่ึงบริษัทมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจตามกรอบนโยบาย 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามทีบ่รษิัทได้วางแนวทางไว้ เพือ่เสรมิสร้าง
ความมั่นคงทางธุรกิจ และความมั่นใจของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าพร้อมกันอย่างยั่งยืน

การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 
บริษัทและบรษิัทย่อย ยดึมัน่ในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม โดยมีนโยบาย
การด�าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
อย่างสม�า่เสมอทัง้ทีด่�าเนนิการเองและร่วมมอืกบัภาครัฐ รวมทัง้ก�าหนด
ให้มมีาตรการและการรณรงค์ภายในองค์กรโดยให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังานทกุคนตระหนกัถงึความส�าคญัของการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การประหยัดการใช้น�้า การใช้ไฟฟ้า  
มีการรณรงค์เมือ่ไม่ได้ใช้ มกีารจดัการขยะและของเสยีในกระบวนการ
ด�าเนินธรุกจิอย่างเป็นระบบตามหลกัการ 3R (Reduce Reuse Recycle) 
มีการรณรงค์ให้บุคลากรภายในองค์กรแยกขยะตามประเภท การให้
พนกังานใช้ทรัพยากรให้เกดิคณุค่ามากทีส่ดุ เช่น การใช้กระดาษรีไซเคลิ 
ในการจัดพิมพ์เอกสาร การควบคมุการปล่อยของเสยีให้อยู่ในระดับต�า่
กว่าค่ามาตรฐานทีย่อมรบัได้ และส่งเสรมิให้ทกุฝ่ายมส่ีวนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาอย่างรวดเรว็และอย่างมปีระสทิธภิาพต่อเหตกุารณ์ทีมี่ผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมและชมุชน อนัเนือ่งมาจากการด�าเนินงานของบรษิัทและ 
บริษัทย่อย ด้วยการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย  
จะต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมทีม่ผีลใช้บงัคบั และให้
ถอืเป็นความรับผดิชอบของพนกังานทกุคนทีจ่ะต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม
นโยบายด้านสิง่แวดล้อมของบรษิัท พร้อมทีจ่ะส่งเสรมิให้พนกังานทกุคน 
มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมโดย 
เริ่มต้นจากตัวเอง ก่อนขยายวงกว้างไปสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้น 

จากการเป็น Holding Company บรษิัทย่อยของบรษิัทย่อมมกีารด�าเนนิ
ธรุกจิทีก่ระทบต่อส่ิงแวดล้อม แต่บรษิัทมคีวามมุง่หวงัว่าจะสามารถเป็น
แรงผลักดันในการลดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อมให้ได้มากที่สุด  
ด้วยการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เช่น บริษัท ไทรทัน 
เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ประกอบธรุกจิรบัเหมาก่อสร้าง มกีารด�าเนนิการก่อสร้างในรปูแบบต่าง  ๆ  
ทั้งบนภาคพื้นดิน และขุดช้ันใต้ดินเพ่ือวางท่อน�้ามันลอดไปยังพ้ืนที ่
ภาคเหนอื และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื บรษิัทปฏเิสธไม่ได้ว่าการด�าเนนิ
การดงักล่าวจะต้องมีส่วนในการก่อให้เกดิมลพษิ ไม่ว่าจะเป็นฝุน่ละออง
ท่ีกระทบต่อสิง่แวดล้อมในชัน้บรรยากาศ แต่เมือ่การด�าเนนิการเสรจ็สิน้แล้ว 
ผลลัพท์ที่ได้ในอนาคตนั้น ย่อมเป็นประโยชน์ต่อคนจ�านวนมาก เช่น 
โครงการวางระบบท่อขนส่งน�า้มนัระยะทาง 342 กิโลเมตรในสายอีสาน 

สมรรถนะในการขุดเจาะพ้ืนผวิดินในแนวราบท่ีเป็นความสามารถอันโดดเด่น 
ของบริษัทจะสามารถบรรเทาและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้  
ส่วนในด้านการขนส่ง จะช่วยลดปริมาณการขนส่งน�า้มันทางรถบรรทกุ
ลงไปจ�านวน 88,000 เทีย่วต่อปี คดิเป็นการประหยดัเชือ้เพลงิในการขนส่ง
ลงไปได้กว่า 15.4 ล้านลติรต่อปี ถอืเป็นส่วนส�าคญัในการลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกซึง่เป็นปัญหาสิง่แวดล้อมทีส่�าคญั และยงัช่วยลดโอกาส
การเกดิอุบติัเหตุจราจรทกุปีซึง่เกดิจากการขนส่งน�า้มันทางถนน อีกทัง้ 
ลดการสญูเสยีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารงุถนน รวมทัง้ยงัท�าให้ราคาน�า้มนั
ในภาคอสีานมีราคาทีล่ดลงเพราะมีต้นทนุการขนส่งน�า้มนัทีต่�า่ลงอกีด้วย 
นอกจากนี ้ ก่อนการด�าเนนิการในการก่อสร้าง บรษิัทจะมกีารจดัท�าข้อมลู
การท�ารายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า  
การด�าเนินการก่อสร้างนั้น จะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
ให้ได้น้อยที่สุด

ส่วนในด้านการด�าเนนิงานด้านโรงไฟฟ้า ของบรษิัท ไทรทนัพาวเวอร์ จ�ากดั 
ที่มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าหนองรีนั้น สิ่งที่บริษัทด�าเนินการคือการน�า 
น�า้เสยีในละแวกชมุชนรอบจงัหวดัมาเปลีย่นแปลงผ่านกระบวนการด้วย 
การผลติให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า และน�ามาจ�าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
บริษัทมีความมุ่งหวงัอย่างมากทีจ่ะน�าพาองค์กรเข้าสูร่ะบบมาตรฐานสากล 
ตามข้อก�าหนด ISO9001 ซ่ึงบรษิัทได้มกีารก�าหนดนโยบายไว้ว่า “เรามุง่มัน่ 
พัฒนาคุณภาพการผลิตไฟฟ้าจากน�้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
เอทานอล เพ่ือเพ่ิมความพงึพอใจและความมัน่คงด้านพลงังานไฟฟ้าให้แก่
ชมุชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ” ทัง้นี ้ บรษิัทได้มกีารสือ่สารให้พนกังาน
ทราบและเข้าใจไปในทศิทางเดยีวกัน เพือ่ร่วมรกัษาระบบคณุภาพนี้ไว้
ให้ได้และปรบัปรงุให้มปีระสทิธภิาพขึน้อย่างต่อเนือ่ง

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
บริษัทและบริษัทย่อย มีความยึดม่ันในหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับ
ประเทศและระดบัสากล โดยได้หมัน่ตรวจตราดแูลมใิห้การด�าเนินงาน 
ของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธ ิ
มนษุยชน รวมถงึยงัยอมรบัและยึดถอืหลกัปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมโลก  
เช่น หลกัสทิธมินษุยชนขององค์การสหประชาชาติ หลกัปฏญิญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ทกุคนของบรษิัทและบรษิัทย่อย จะต้องสนับสนนุและให้ความส�าคัญกบั
การปกป้องสทิธมินษุยชน และยดึถอืปฏบิตัติามหลกัสทิธมินษุยชน และ
หลกัการด้านการใช้แรงงานเดก็และการปฏบิตัต่ิอแรงงานให้เกดิความ
เป็นธรรม เท่าเทยีมและไม่เลอืกปฏบิตั ิทัง้ในด้านการจ้างงาน การจ่าย 
ค่าตอบแทน การเลือ่นต�าแหน่ง การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน โดย 
ไม่แบ่งแยกความแต่งต่างทางเพศ อาย ุสถาบนัการศึกษา เชือ้ชาต ิและ
ศาสนา การพฒันาและปรบัปรงุประสทิธภิาพการด�าเนนิงานด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และพร้อมที่
จะดแูลคณุภาพชวีติของพนกังานและลกูจ้างอย่างเหมาะสม ซึง่เป็นส่วนหนึง่
ของการบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของประเทศและโลก ในปี 2563 



053บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

ไม่พบกรณีพนักงานบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน และไม่มีการบาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุจากการท�างานเกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการด�าเนินการต่าง ๆ   
ให้แก่พนักงานของบริษัท ดังนี้ 

• บริษัทให้ความส�าคัญอย่างมากในการดูแลและการสร้างคุณค่า
เพิม่ให้แก่พนกังาน ทัง้ในด้านร่างกาย ด้านความรู ้และด้านจิตใจ 
โดยการจัดโครงการไขปัญหา HR (HR Clinic) ท่ีพนกังานสามารถ
แนะน�าหรอืสอบถามข้อมลูต่าง ๆ  ผ่านช่องทาง Line Official และ
ฝ่ายทรพัยากรบคุคลสามารถทีจ่ะให้ข้อมลูข่าวสาร ให้ค�าแนะน�า 
ให้ค�าปรกึษา รวมถงึตอบข้อซกัถามให้แก่พนักงานผูม้าปรกึษาได้

• บริษัทจัดให้มกีารตรวจสขุภาพประจ�าปีทีบ่รษิัท พร้อมให้พนกังาน
มโีอกาสพบแพทย์เพือ่ปรกึษาหารอืและขอค�าแนะน�าด้านการดแูล
สขุภาพ

• ส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง

• บริษัทมีประกันสุขภาพให้กับพนักงาน 
• บริษัทเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเข้าร่วมกองทนุส�ารองเลีย้งชพี 

ที่บริษัทพร้อมสนับสนุนเงินเข้ากองทุนร่วมกับพนักงาน ซ่ึงเป็น 
การดูแลพนักงานหลังเกษียณอายุ

นอกจากน้ี บรษิัทยังได้ให้ความส�าคญัให้การช่วยเหลอืชมุชนและสงัคม 
มาโดยตลอด โดยพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
ให้ยัง่ยนื ย่ิงในช่วงปี 2563 - ปี 2564 น้ีอยูร่ะหว่างสถานการณ์โรคระบาด
โควดิ-19 ที่ยังมีผู้ต้องการความช่วยเหลืออยู่มาก บริษัทก็ได้ให้ความ
ช่วยเหลือมาโดยตลอด โครงการหลัก ๆ ที่บริษัทให้ความช่วยเหลือ 
ในด้านสังคมในปี 2563 ได้แก่

• โครงการปันรกั ร่วมใจ ร่วมกนั แบ่งปัน สูส่งัคม จดัขึน้ในวนัที ่5 
กมุภาพนัธ์ 2564 ซึง่บรษิัทได้มอบของเล่นเพือ่พฒันาการเดก็เลก็  
หนังสือการ์ตูน รองเท้า และของใช้อื่น ๆ  อีกรวมประมาณ 180 
รายการ ให้มลูนธิบ้ิานนกขมิน้ ได้น�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ และ
มีมูลค่าเพิ่มเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน 

• โครงการเสบยีงข้าวรวมใจไทย จดัขึน้ระหว่างวนัที ่5-20 มกราคม 
2564 ซึ่งบริษัทที่ได้มีการเปิดรับบริจาคในช่องทางสาธารณะ 
เพือ่น�าเงนิมาจัดหาสิง่ของอปุโภค-บรโิภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง  
น�า้ดืม่ ส่งมอบให้กบัประชาชนชาวเกาะล้านเพือ่บรรเทาความยาก
ล�าบากในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ทัง้นี ้สามารถ
รวบรวมเงนิบรจิาคได้เป็นเงินจ�านวน 358,008 บาท ทัง้นี ้บรษิัท
ได้สมทบทนุเป็นเงิน 100,000 บาทอีกด้วย 

• โครงการข้าวกล่องรวมใจไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 
2563 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยได้จัดเตรียมเครื่อง
อุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือการด�ารงชีพแก่ 42 ชุมชนในเขต
เมืองพัทยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID 19 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 444,816 บาท

• โครงการสนบัสนนุกจิกรรมสาธารณประโยชน์ภายในชมุชน จงัหวดั
กาญจนบรุ ี ในช่วงเดอืนตลุาคม 2563 ซึง่เกดิจากการทีบ่รษิัท 
ได้มกีารด�าเนนิธรุกจิด้านโรงไฟฟ้าในพืน้ท่ีจงัหวดักาญจนบรุ ีจงึมี 
การส่งเสรมิและให้การสนบัสนนุคนในพืน้ท่ีให้เกิดกจิกรรมทีก่่อให้
เกดิประโยชน์ต่อสงัคม ได้แก่ สนบัสนนุงบประมาณการสร้างหลงัคา 
เมทัลชีตด้านหน้าอาคารหอประชุม โรงเรียนบ้านหนองแกใน 
บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี จ�านวนเงิน 20,000 บาท สนับสนุนงาน  

ศกึวนัรวมใจ ต้านภยัโควดิ-19 สมาคมทหารผ่านศกึ จงัหวดักาญจนบรุี 
จ�านวนเงนิ 10,000 บาท งานทอดกฐนิสามคัค ีเพือ่บรูณะปฎิสังขรณ์
หลงัศาลาการเปรยีญ ให้แก่ วดัน�า้ลดัยอดสว่างธรรม จ.กาญจนบรุี 
จ�านวนเงิน 5,000 บาท งานทอดกฐินสามัคคี ร่วมบูรณะ 
ศาลาการเปรียญ ให้แก่ วัดตะเพิน จ.กาญจนบุรี จ�านวนเงิน 
5,000 บาท 

การจัดการความยั่งยืนในมิติธรรมาภิบาล
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากกับการด�าเนินธุรกิจ
อย่างมีคณุธรรม โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานของบรษิัทถอืเป็นบคุคล
ส�าคญัทีจ่ะเป็นแบบอย่างทีด่ ีเพือ่แนะน�าแนวทางปฏิบตัตินให้เป็นต้นแบบ
ต่อสงัคมภายนอกในการยึดมัน่การด�าเนนิธรุกจิด้วยหลกัการบริหารและ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมจีรรยาบรรณ ตามกรอบนโยบายทีบ่รษิัทวางไว้ใน
การปฎบิตัต่ิอผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่ายด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม รวมทัง้ 
มีความรบัผดิชอบต่อสงัคม อกีทัง้บรษิัทเน้นย�า้เจตนารมณ์และความมุง่มัน่ 
ทีจ่ะต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัในทกุรปูแบบ บรษิัทจงึได้ก�าหนดนโยบาย
เกีย่วกับการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนั เพือ่การยดึถอืปฎบิติัอย่างเคร่งครัด
ส�าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท พร้อมทัง้สือ่สาร 
ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรให้เห็นว่าบริษัทตั้งใจที่จะด�าเนินธุรกิจ
โดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

การต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน
บรษิัทต่อต้านการคอร์รปัชันทกุรปูแบบ ด้วยตระหนกัดว่ีา การให้สนิบน
และการคอร์รปัชนันัน้เป็นภยัร้ายแรงท่ีท�าลายการแข่งขันอย่างเสรแีละ
เป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคม และไม่มีนโยบายเสนอเงนิ สิง่จงูใจ ของก�านลั สทิธปิระโยชน์พิเศษ 
ในรูปแบบใด  ๆ  ไม่ว่าทางตรงหรอืผ่านบุคคลทีส่ามแก่ลกูค้า คูค้่าของบรษิัท 
หน่วยงานภายนอกหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัเพือ่ให้ได้มาหรอืคงไว้ซึง่ประโยชน์
หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือ 
การจ่ายเงนิอ่ืนใดเพือ่เร่งการด�าเนนิการหรืออ�านวยความสะดวก

บริษัทมีความมุ่งม่ันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการให้ 
หรือรบัสนิบนในทกุรปูแบบ จงึก�าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน
ทกุคนจะต้องให้ความร่วมมอืด้านการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั รวมถงึ 
ต่อต้านการให้หรือรับสินบนอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับ หรือ
ยนิยอมทีจ่ะรบัเงิน สิง่ของ หรอืผลประโยชน์ใด  ๆ  จากผูท่ี้เกีย่วข้องทางธรุกจิ
กบับรษิทัและบรษิทัย่อย รวมทัง้ไม่ด�าเนนิการ หรอืกระท�าการใด ๆ  ทีเ่ข้าข่าย
ดงักล่าว รายละเอยีดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนัสามารถดาวน์โหลดได้ที่
เว็บไซต์บริษัท www.triton.co.th

นอกจากนี้ บริษัท ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทจุรติ (CAC) ณ วนัที ่5 มกราคม 2561 โดยการ
ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตั ิCAC ว่าจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์
การประกอบธรุกจิด้วยการต่อต้านการทจุรติในทกุรปูแบบตามทีบ่ริษัทฯ 
ได้ตกลงและลงนามในเอกสารค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต และตลอดทัง้ปี 2563 นี้ 
บรษิัทไม่มีการกระท�าเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่มีการแจ้ง
เบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
 



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานประจำาปี 2563054

การควบคุมภายใน
1. บรษิัท และบริษัทย่อย ได้จดัระบบการควบคมุภายในโดยค�านงึถงึ

องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามหลักการของ COSO 
ซึ่งบริษัทตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control  
Environment) ถอืเป็นรากฐานทีส่�าคญัทีจ่ะท�าให้การควบคมุภายใน 
มีประสิทธิผล ทั้งน้ี สภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษัท  
ที่ส�าคัญมีดังนี้
 • คณะกรรมการของบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร มีความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหารซึ่งแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญ และช�านาญในการ
ก�ากบัดแูลกจิการ มกีารก�าหนดอ�านาจอนมัุตขิองฝ่ายบรหิาร และ
คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม 

 • คณะกรรมการบริษัท และบุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้น
ยดึถือความซือ่สตัย์ในการปฏบิตังิาน มจีรยิธรรม และคณุธรรม 
ในการบังคับบัญชา ในปี 2560 บริษัทได้อนุมัตินโยบาย 
ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชันโดยมกีารทบทวนเป็นประจ�า และม ี
การอบรมบคุลากรมใิห้ไปมส่ีวนร่วมในการทจุรติใด ๆ ทัง้ภายใน 
และภายนอกองค์กร นอกจากนีย้งัมคีูม่อืจรรยาบรรณธรุกจิ (Code 
of Conduct) เพือ่ใช้เป็นแนวปฏิบตัใิห้แก่กรรมการ และบคุลากร
ของบริษัทอกีด้วย

 • โครงสร้างองค์กร มกีารระบสุายการบงัคบับญัชา และหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบอย่างชัดเจน

 • มกีารฝึกอบรมพนักงานอย่างสม�า่เสมอ พฒันาบคุลากร ให้ความส�าคญั
แก่พนกังานทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ และมกีารให้ค่าตอบแทน
ทีเ่หมาะสม

 • มช่ีองทางในการร้องเรยีนการทจุรติคอร์รปัชนั (Whistle Blowing) 
ซึง่ผูร้้องเรียนทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร สามารถร้องเรยีน
ได้โดยตรงต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมกีระบวนการในการพจิารณาข้อร้องเรยีน ตลอดจน
คุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) บริษัทมุ่งเน้นด�าเนิน
ธรุกจิภายใต้ความเสีย่งทีย่อมรบัได้ โดยมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อดูแลกระบวนการนี้โดยเฉพาะ โดย 
ผูบ้รหิารทกุคนของบรษิัทมหีน้าที่ในการระบ ุและประเมนิความเสีย่ง 
ของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งก�าหนดมาตรการ 
ที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงด้วย

3. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) บริษัทจัดให้มีกิจกรรม
ควบคุมในขั้นตอนการปฏิบัติงานในทุกระดับการปฏิบัติงานของ
องค์กร เช่นการสอบทาน การแบ่งแยกหน้าที่เพื่อตรวจทานกัน
ระหว่างหน่วยงาน การก�าหนดอ�านาจอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า
สามารถจัดการความเส่ียง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัทได้

4. ระบบสำรเทคโนโลยสีนเทศ และกำรสือ่สำร (Information Technology 
& Communication) บรษิัท ได้มกีารจดัท�าข้อมลู และสือ่สารภายใน 
และภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ และทั่วถึง เพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมภายใน  

5. กำรตดิตำม และประเมินผล (Monitoring Activities) มกีารตดิตาม 
และประเมนิผลการควบคมุภายในอย่างต่อเนือ่ง โดยผูจ้ดัการของ
แต่ละสายงาน เพือ่ให้มัน่ใจว่ากจิกรรมควบคมุ และมาตรการที่ใช้ใน
การควบคมุภายในนัน้ เหมาะสม เพียงพอ และทนัสมัยกบัเหตกุารณ์ 
ในปัจจบุนั

ดังทีก่ล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจงึมีความเห็นว่าบริษัทมรีะบบ
การควบคมุภายในทีเ่พียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกนัทรัพย์สินของ
บรษิัท และบรษิัทย่อยจากการน�าไปใช้โดยมชิอบ หรอืโดยไม่มอี�านาจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญกบัการบรหิารความเสีย่ง โดยได้จดั
ให้มคีณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ซึง่จะเป็นผูก้�าหนดนโยบายรบัมือ
กบัความเสีย่ง ทัง้ความเสีย่งภายนอก และความเสีย่งภายใน รวมทัง้
พจิารณาความเหมาะสมในการลงทนุ มกีารตดิตาม ประเมนิผลอย่างเป็น
ระบบ โดยจะบรหิารความเสีย่งให้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้เพือ่ประโยชน์
สงูสดุแก่ผูถ้อืหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิาร
จะตดิตาม ลงความเหน็ในแผนจดัการความเสีย่ง และน�าเสนอขออนมุตัิ
ต่อคณะกรรมการบรษิัท

จากการทีบ่ริษัทได้ปรับรูปแบบธรุกจิเป็น Holding Company บรษัิท 
คาดว่าจะมสีดัส่วนการลงทนุทีเ่ตบิโตขึน้ในปีต่อไป เพือ่รองรบัความเสีย่ง
ในการลงทนุ จึงได้ก�าหนดแนวทางส�าหรบัการพิจารณาลงทนุไว้ดงัน้ี

 • การลงทนุที่ไม่เกนิ 150 ล้านบาท จะน�าเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการ
บริหารเพ่ือพิจารณาอนมัุติ และกรณลีงทนุเกนิกว่า 150 ล้านบาท แต่
ไม่เกิน 300 ล้านบาท ต้องเสนอให้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง
พิจารณาให้ความเหน็ชอบก่อนการลงทนุ ในกรณทีีล่งทนุเกนิ 300 
ล้านบาท ต้องเสนออนมุตัต่ิอคณะกรรมการบรษิัท  

 • ส�าหรับการลงทุนซื้อกิจการที่ด�าเนินกิจการอยู่แล้ว จะพิจารณาผล
ประกอบการทีผ่่านมา ประกอบกบัราคาทีเ่สนอให้ลงทุน โดยทัว่ไป
จะลงทุนในกจิการทีม่อีตัราส่วนราคาต่อก�าไร (P/E Ratio) ทีเ่หมาะ
สมกบัสภาวะธรุกิจในขณะนัน้ และการลงทนุในงานโครงการต่าง ๆ 
จะลงทุนในโครงการทีม่อีตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ทีเ่หมาะสม
กบัลกัษณะธรุกจิ และสภาวะดอกเบีย้ในขณะนัน้ ทัง้นี ้ จะพจิารณา
ประกอบกบัโอกาสทางธรุกจิ และช่องทางการเพิม่รายได้ และสร้าง
ก�าไรในอนาคตด้วย



055บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

การตรวจสอบภายใน 
บรษิัทให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน ทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 
มีการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายบริหาร 
เป็นประจ�าทุกปี และเพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  
บรษิัทได้มกีารจัดจ้างบรษิัท มลัตพิลสั ออดิท แอนด์ คอนซัลติง้ จ�ากดั 
เป็นบรษัิทผูต้รวจสอบภายในให้กบับรษัิท โดยท�าหน้าทีส่อบทานระบบ 
การปฏบิตังิานในฝ่ายต่าง ๆ  เพ่ือให้เกดิความมัน่ใจว่า การปฏบิตังิานเป็นไป 
อย่างมปีระสทิธิภาพ และประสทิธผิล มกีารใช้ทรพัยากรต่าง ๆ  ของบรษัิทฯ 
อย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการด�าเนินงาน  
ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง และเช่ือถือได้ รวมทั้ง 
ด้านการปฏบิตัติามนโยบาย และให้เป็นไปตามข้อก�าหนด เมือ่ตรวจสอบ 
แล้วผู ้ตรวจสอบภายในก็จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพือ่รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกับการควบคมุภายในในทกุไตรมาส 
รวมถงึการประเมินความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในอกีด้วย

บริษัทก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีม้หีน้าที่ในการจดัให้ม ี และรกัษาไว้
ซึง่ระบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพของบรษิัท และบรษัิทในเครอื 
การบริหารความเสีย่ง และการก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบทีเ่กีย่วข้อง   

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะก�าหนดแผนงานการตรวจสอบ โดยพิจารณา
จากความเสี่ยง ผลกระทบทางธุรกิจที่อาจจะมีผลต่อเป้าหมายบริษัท 
ตลอดจนผลกระทบทีอ่าจจะมผีลต่อความแม่นย�าของรายงานทางการเงนิ 
แผนงานการตรวจสอบน้ีจะส่งพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบทกุปี

นโยบายการแต่งต้ังผู้สอบบญัชี
ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก�าหนดค่าสอบ
บญัชขีองบริษัทเป็นประจ�าทกุปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท
เป็นผูพิ้จารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัช ี เพ่ือเสนอให้คณะ
กรรมการบรษิัทเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัแิต่งต้ัง 
และก�าหนดค่าสอบบญัช ี ทัง้นีบ้รษิัทมนีโยบายคดัเลอืกผูส้อบบญัชโีดย
การเปิดให้ส�านักงานสอบบญัชชีัน้น�าที่ให้บริการสอบบญัชีในระดับสากล
ได้เสนองานสอบบญัชีให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืก
อย่างสม�า่เสมอ และได้จดัให้มกีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัชเีพือ่ให้สอดคล้อง
กบัประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิ
หน้าทีส่อบทาน หรอืตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ
บรษิัทมาแล้ว 5 รอบปีบญัชติีดต่อกนั

ทัง้นี ้ บรษิัททีเ่ป็นส�านกังานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชีที่ได้รบัการคดัเลอืก 
ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสยีใด ๆ กบับรษิัท 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องของบคุคลดงักล่าว และเป็น
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ 





057บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

รายการระหว่างกัน 

ในระหว่างปี 2563 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

โดยคิดราคาซื้อ/ขาย สินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามราคา

ทีเ่ทยีบเท่ากบัราคาทีคิ่ดกบับคุคลภายนอก โดยมเีงือ่นไขต่าง ๆ  ตามปกติ

ธรุกจิ ซ่ึงรายการทีเ่ก่ียวข้องกนันีบ้ริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงิน ในงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถปุระสงค์ นโยบายและข้ันตอน
ในการท�ารายการระหว่างกันของกลุม่บรษัิท
ไทรทันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท�ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท 

หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ  

ข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบตัทิีเ่กีย่วข้องของหน่วยงานก�ากบัดูแล โดยการ

ท�ารายการดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และค�านึงถึง 

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญเสมือนกับการท�ารายการกับ

บุคคลภายนอก (ARM’S LENGTH BASIS) นอกจากนี้ยังมีการก�าหนด

ขั้นตอนการพิจารณา การสอบทาน การอนุมัติ และการเปิดเผยรายการ 

ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลการ

ท�ารายการระหว่างกัน หรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

สอดคล้องกับประกาศ หรือข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล

นโยบายการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัของบรษิัทและบรษิัทย่อยด�าเนนิการ 

ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศฉบบัใด  ๆ  ทีห่น่วยงาน

ก�ากบัดูแลก�าหนด ในการตกลงเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นรายการ

ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี

เงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามที่หน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด ให้ฝ่ายจัดการ

ด�าเนินการให้เป็นไปตามอ�านาจอนุมัติของบริษัท โดยห้ามกรรมการและ

ผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วม

พิจารณาการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันซ่ึงตนมีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือ

เป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว

ขั้นตอนและการอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ก�าหนดให้หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบในการเข้าท�ารายการพิจารณาว่าการเข้าท�ารายการนั้น ๆ  

เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือไม่ และด�าเนินการดังนี้

ก) หากการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น เป็นรายการที่ได้รับยกเว้น

การปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศของหน่วยงานก�ากับดูแล หรือเป็น

รายการทีเ่กีย่วโยงกันทีฝ่่ายจดัการสามารถอนมุตัใิห้เข้าท�ารายการได้ 

ให้หน่วยงานที่เข้าท�ารายการขออนุมัติการเข้าท�ารายการดังกล่าว

ตามอ�านาจอนุมัติบริษัท

ข) ในกรณีที่รายการที่เ ก่ียวโยงนั้นต้องด�าเนินการขออนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัท ให้น�าเสนอข้อมูลในการเข้าท�ารายการอย่าง

ครบถ้วนและเพียงพอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า

รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

ก่อนน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้ว

แต่กรณี)

ค) ในกรณีที่การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นในการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยง

กันดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์

ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของ

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รวมถึงความเห็นในการลงมติอนุมัติการ

ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มในการท�ารายการในอนาคต
บริษัทยังคงยึดนโยบายในการท�ารายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน 

และถอืความสมเหตสุมผลตลอดจนค�านงึถงึความเหมาะสมในเง่ือนไขและ

ราคาทีเ่ป็นธรรมเป็นหลกัในการพิจารณาการท�ารายการระหว่างกัน หรอื

รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และในกลุ่มบริษัท



รายงานประจำาปี 2563058

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

สรุปภาพรวมการด�าเนินงาน
ในปี 2563 เศรษฐกจิไทยขยายตวัในอตัราทีต่�า่กว่าศกัยภาพการเตบิโต
ซึ่งสาเหตุหลักส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าทั้งตลาดใน 
ประเทศและตลาดส่งออก เศรษฐกจิไทยหดตวัอย่างรนุแรง ต�า่สดุในรอบ 
22 ปี นับจากวิกฤตต้มย�ากุ้ง อย่างไรก็ตาม บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง 
จ�ากัด (มหาชน) (“ไทรทัน” หรือ“ บริษัท”) มีก�าไรสุทธิ 36 ล้านบาท 
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทย 
ในปีที่ผ่านมา

นอกเหนอืจากผลการด�าเนนิงานทางการเงนิแล้ว ในปี 2563 มคีวาม
ส�าเรจ็อื่น ๆ รวมถึง 
 • กลุม่งานโครงการระบบท่อขนส่งน�า้มนัและงานวศิวกรรมใต้ดนิ (HDD) 
มผีลประกอบการทีแ่ขง็แกร่ง และบรษิัทฯเริม่รบัรูร้ายได้จากกลุม่งาน
ก่อสร้างทีเ่กีย่วข้องกบัระบบเดนิรถไฟในระหว่างปี และส่งผลให้บรษิัท
และบริษัทย่อย มรีายได้รวม 1,409.80 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 10.54 
เมือ่เปรียบเทยีบกับรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน 

 • บริษัท ไทรทนั พาวเวอร์ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ได้
ลงทนุในกจิการโรงไฟฟ้าแก๊สชวีภาพ ของบรษิัท โรงไฟฟ้าอคัรวฒัน์ 
จ�ากดั ซึง่การลงทุนดงักล่าวให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) 
มากกว่าร้อยละ15

 • การเข้าลงทนุในธรุกจิก่อสร้างทีเ่กีย่วข้องกบัระบบเดนิรถไฟ ในบริษัท 
ทรานไทย เรลเวย์ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทไทรทนั เอน็จี
เนยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 

 • การเข้าลงทนุในบรษิัท โกลบอล คอนซเูมอร์ จ�ากัด (มหาชน) โดย
บริษัทฯบนัทกึเงนิลงทนุในหุน้สามญัเป็นเงนิลงทนุในบรษิัทร่วม

 • การเพิม่ขึน้ของโครงการใหม่ ๆ มากกว่า 500 ล้านบาท

ภาพรวมของธุรกิจ
ไทรทัน มี บริษัทย่อย 5 แห่งดังนี้

บริษัท ไทรทันเอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 
(TTEC) เป็นบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร รวมทั้ง  
การจดัซือ้ การก่อสร้าง และการบรกิารจดัการงานก่อสร้าง แม้ว่า TTEC 
จะมีความช�านาญและมีประสบการณ์ในงานขดุเจาะในแนวราบ (HDD) 
เป็นพิเศษ แต่ TTEC ยังคงพัฒนาที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้ทัดเทียม
กบับริษัทก่อสร้างชัน้น�าอืน่ ๆ  อกีด้วย โดยในปี 2563 TTEC มีการขยาย
ธุรกิจเข้าไปรับงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยไม่จ�ากัดเฉพาะการ 
รบัเหมาขดุเจาะในแนวราบ (HDD) เท่านัน้ แต่รวมถงึงานก่อสร้างสะพาน 
สะพานยูเทิร์น รถไฟทางคู่ และสถานีรถไฟ และยังมีการขยายการ
ลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านงานรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณ 
เพือ่เสรมิความแขง็แกร่งของกลุม่ธรุกจิให้เตบิโตมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้
บรษิัทยงัสามารถด�าเนนิงานด้านการรือ้ถอนและงานสขุาภบิาลอีกด้วย

บริษัท ไทรทันเพำเวอร์ จ�ำกัด (TTP) บริษัทย่อยแห่งใหม่ตั้งขึ้นในปี 
2561 เพื่อลงทุนด้านพลังงานสะอาด

บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จ�ำกัด (TTR) บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในปี 
2561 เพื่อการค้าและการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัท ไทรทัน ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (TTD) บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้น
ในปี 2561 เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพด้าน EPC เมื่อมี
โอกาสเกิดขึ้น

บริษัท ไทรทัน กรีนเอนเนอร์จี จ�ำกัด (TTG) บริษัทย่อยระหว่าง 
ไทรทนั และเมอร์ควิรี ่(บรษิัทย่อยของ JinJiang Energy ซึง่เป็นบรษิัท
ชั้นน�าทางด้าน พลังงานขยะในประเทศจีน) เพ่ือพัฒนาพลังงานขยะ 
ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ผลการด�าเนินการ

รายการ 2563 2562
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ

รายได้รวม 1,409.80 1,275.42 134.38 10.54

ค่าใช้จ่ายรวม 1,368.78 1,236.90 131.88 10.66

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 41.03 38.52 2.50 6.49

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ - บริษัทฯ 36.11 32.36 3.75 11.59

ส�าหรับงวด 12 เดือน บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ�านวน 1,409.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 134.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.54 
เมือ่เปรียบเทยีบกับรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน บริษัทและบรษัิทย่อยมกี�าไรสทุธริวมจ�านวน 41.03 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ�านวน 2.50 ล้านบาท 
หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 6.49 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน เกดิจากผลประกอบการทีแ่ขง็แกร่งของกลุม่งานโครงการระบบ
ท่อขนส่งน�้ามันและงานวิศวกรรมใต้ดิน และการเริ่มรับรู้ผลประกอบการของกลุ่มงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบเดินรถไฟในระหว่างปี 

ธุรกิจก่อสร้ำง

รายการ 2563 2562
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากธุรกิจก่อสร้าง 1,333.43 1,150.23 183.20 15.93

ต้นทุนการก่อสร้าง 1,159.62 1,079.24 80.38 7.45

ก�าไรขั้นต้น 173.81 70.99 102.82 144.84

อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 13.03 6.17 144.84 15.93

ในทั้งปี 2562 และ 2563 รายได้จากการก่อสร้างสร้างรายได้ให้บริษัท
มากกว่า 90% ดงันัน้ภาพทีช่ดัเจนของรายได้ และต้นทนุสามารถสะท้อน
ได้จาก TTEC และ TTR

ส�าหรับงวด 12 เดอืน บรษิัทมรีายได้จากธรุกจิก่อสร้างจ�านวน 1,333.43 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 183.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.93 
เมือ่เทยีบกับรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัปีก่อน บรษิัทฯ มกี�าไรขัน้ต้น 
จากธุรกิจก่อสร้างจ�านวน 173.81 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจ�านวน 102.82 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 144.84 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลา
บัญชีเดียวกันปีก่อน ซ่ึงมาจากผลประกอบการของกลุ่มงานก่อสร้าง
วศิวกรรมใต้ดนิ โครงการก่อสร้างสถานรีถไฟและสะพานข้ามทางรถไฟ 
และข้ามทางแยก  และกลุ่มงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบเดินรถไฟ 

กลุ่มงำนโครงกำรระบบท่อขนส่งน�้ำมันและงำนวิศวกรรมใต้ดิน 
มีรายรับรวมจ�านวน 1,210.93 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 งานก่อสร้างมีความคืบหน้ารวมร้อยละ 87.17   

 • โครงการขยายระบบขนส่งน�า้มันทางท่อไปยงัภาคเหนอื (ความคบืหน้า
ร้อยละ 94.58)

 • โครงการก่อสร้างบ่อพักและร้อยท่อสายไฟฟ้าใต้ดินลอดแม่น�้า
เจ้าพระยา กบัการไฟฟ้านครหลวง (ความคบืหน้าร้อยละ 99.17)  

 • โครงการรับเหมาก่อสร้างระบบระบายน�้าและบ่อพักบนทางหลวง
หมายเลข 304 สายอ�าเภอปากเกรด็ - ศนูย์ราชการแจ้งวฒันะ (ความ
คบืหน้าร้อยละ 9.68)  

 • โครงการขยายระบบขนส่งน�า้มันทางท่อไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
(ความคบืหน้าร้อยละ 23.69)

 • กลุม่งานก่อสร้างอาคารสถานรีถไฟ และสะพานข้ามทางรถไฟและข้าม
ทางแยก เป็นการรับรู้รายได้ก่อสร้างจาก โครงการก่อสร้างอาคาร
สถานีรถไฟมาบอ�ามฤต จงัหวัดชมุพร และโครงการก่อสร้างสะพาน
ยเูทร์ินข้ามทางรถไฟและข้ามทางแยกในพืน้ทีภ่าคใต้ของประเทศไทย 
งานก่อสร้างมีความคบืหน้ารวมร้อยละ 85.60  
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 • กลุม่งานก่อสร้างทีเ่กีย่วข้องกบัระบบเดนิรถไฟ บรษิัทรบัรูร้ายได้จาก
กลุม่งานก่อสร้างทีเ่กีย่วข้องกบัระบบเดนิรถไฟจ�านวน 112.49 ล้าน
บาท ซ่ึง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งานก่อสร้างมีความคบืหน้ารวม
ร้อยละ 65.34  

ธุรกิจพลังงำน
โรงไฟฟ้าอคัรวฒัน์ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าแห่งที ่2 ของกลุม่ ขนาด 4.9 เมกะวตัต์ 
มีความคืบหน้าในการก่อสร้างร้อยละ 96.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
คาดว่าจะสามารถเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสแรกปี 2564  

บริษัท ได้จัดตั้ง บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จ�ากัด ซึ่งลงทุนในพลังงาน
สะอาด เหตุผลส�าหรับการย้ายกลยุทธ์น้ีในฐานะหนึ่งในบริษัทย่อย 
ของบริษัท เพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการในการกระจายผลก�าไรหลกั 
เพือ่ลดความผนัผวนของรายได้ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพยายามทีจ่ะลงทนุ
ในโครงการที่สร้างผลก�าไรอย่างยั่งยืนและสร้างรายได้ที่สม�่าเสมอ ใน
วนัที ่17 กมุภาพนัธ์ 2563 บรษิัท ไทรทนั พาวเวอร์ จ�ากดั ซึง่เป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงาน 

พชืหมุนเวยีน จ�ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 75 ของทนุช�าระแล้ว บรษิัทดงักล่าว 
ด�าเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas)  
ขนาดก�าลังผลิตกระแสไฟฟ้า 4.9 เมกกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างปรบัปรุงโรงไฟฟ้า โดยมีความคบืหน้าร้อยละ 96.6 และคาดว่า 
จะด�าเนนิการจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณชิย์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
บรษิัทตัง้เป้าหมายรายได้จากโรงไฟฟ้าอคัรวฒัน์พลงังานพชืหมนุเวยีน
ปีละประมาณ 100 ล้านบาท 

ส�าหรับงวด 12 เดือน ธุรกิจโรงไฟฟ้ามีรายได้จากการขายรวม 36.08 
ล้านบาท และมกี�าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้นจ�านวน (6.33) ล้านบาท ซึง่ต�า่กว่า 
คาดการณ์ เน่ืองจากประสบปัญหาขาดแคลนน�้ากากส่า (Vinasse)  
ซึง่เป็น by-product ของอตุสาหกรรมน�า้ตาลและเอทานอล อย่างไรกต็าม
บริษัทได้รับเงนิชดเชยจากการรับประกนัผลการด�าเนนิงานตามสญัญา
จ้างบริหารจัดการและเดินเคร่ืองจกัรกลพร้อมบ�ารุงรักษา จ�านวน 8.44 
ล้านบาท ปัจจุบันฝ่ายบริหารได้จัดหาคู่สัญญาขายน�้ากากส่าเพิ่มเติม 
ให้แก่โรงไฟฟ้า และส�ารองน�้ากากส่าในบ่อกักเก็บ

อัตรำส่วนกำรเงิน

2563 2562

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 2.07 2.02

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 1.34 1.27

อัตราก�าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 2.55 2.54

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 0.55 0.59

บริษัทฯ มีอัตราส่วนในการท�าก�าไรสูงขึ้น สาเหตหลักเกิดจากความ
สามารถในการหารายได้เพิ่มสูงข้ึนและมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เพิ่มขึ้นจาก 
ร้อยละ 2.10 เป็นอัตราร้อยละ 2.42 อตัราก�าไรสทุธ ิ(บรษิัทใหญ่) เพิม่ขึน้ 
จากอัตราร้อยละ 2.54 เป็นอัตราร้อยละ 2.55 ในปี 2563 อัตรา 
ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ลดลงเลก็น้อย เกดิจากส่วนของเจ้าของทีเ่พ่ิมสงูขึน้
จากก�าไรของกิจการอย่างต่อเนื่อง   

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น 
ที่ค่อนข้างต�่าคือ 0.58 และถือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
จ�านวน 466.88 ล้านบาท

โดยสรุปแล้ว บริษัทมีผลการด�าเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 2563 สะท้อน
ให้เหน็ได้จากอตัราส่วนทางการเงนิและอตัราก�าไรสทุธทิีด่ขีึน้เม่ือเทยีบ
กับปี 2562 บริษัท มีรายได้ 1.4 พันล้านบาท มีผลการด�าเนินงานเป็น
ก�าไรสุทธิ 36.1 ล้านบาท ปี 2563 ยังเป็นก้าวส�าคัญของบริษัทที่ขยาย
ขอบเขตการด�าเนนิธรุกจิเข้าไปในกลุม่งานก่อสร้างทีเ่กีย่วข้องกบัระบบ
เดินรถไฟ และระบบอาณัติสัญญาน นอกจากนั้นโรงไฟฟ้าแห่งที่สอง
ของบริษัทชื่อโรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ มีความคืบหน้าในการก่อสร้างถึง 
ร้อยละ 96.6 โรงไฟฟ้าดงักล่าวจะเริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ในไตรมาสแรก
ของปี 2564 ซึ่งจะสร้างความสม�่าเสมอและยั่งยืนให้กลุ่มบริษัท 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการก�ากับดูแล การจัดท�ารายงาน
ทางการเงนิของ บรษัิท ไทรทนั โฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) และงบการเงนิ
รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีการจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป โดยให้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชี 
ท่ีเหมาะสม มกีารถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลู
ที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท
ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่ง
ระบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมีประสทิธผิล เพือ่ให้ความมัน่ใจได้
อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ 
ทีจ่ะด�ารงรักษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิ ตลอดจนเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิการทจุริต
หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มี
และด�ารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล 
เพื่อให้ความมั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระ
ส�าคัญ

ในการนีค้ณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ 
ท�าหน้าทีส่อบทานนโยบายการบญัชแีละคณุภาพของรายงานทางการเงนิ 

(เลิศรัตน์ รัตนวำนิช)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

(นำงสำวหลุยส์ เตชะอุบล) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร

พลเอก

สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการ
บรหิารความเสีย่ง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกนั 
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนี้ปรากฎใน
รายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบประจ�าปี 2563 ซึ่งแสดงไว้
ในรายงานประจ�าปีแล้ว

งบการเงนิของบริษัทและงบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รบั
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิัท โดยนางสาวกรทอง เหลอืงวไิล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 สังกัดบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ 
ไชยยศ สอบบญัช ีจ�ากดั ในการตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบรษิัท 
ได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารต่าง ๆ เพือ่ให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็น 
ของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวม
อยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล 
ได้ว่างบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) 
และงบการเงนิรวมของบรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มคีวามเชือ่ถอืได้ โดยถอืปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและปฏบิตัถิกูต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) มีพันธกิจในการให้ความเชื่อมันอย่างอิสระ และเที่ยงธรรม ประกอบด้วย
กรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน ซึง่ทกุท่านเป็นผูท้รงคณุวฒุด้ิานต่าง ๆ  และเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง คุณสมบัติ การประชุม

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ความรู้ด้านการบริหาร บัญชี การเงิน 5/5

นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม กรรมการตรวจสอบ ความรู้ด้านการบริหาร บัญชี การเงิน 5/5

พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมข�า กรรมการตรวจสอบ ความรู้ด้านการบริหาร บัญชี การเงิน 5/5

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปผลการด�าเนินงานในปี 2563 โดยมี
สาระส�าคัญดังนี้

1. กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ
งบการเงนิประจ�าปี ของบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยเชญิฝ่ายจดัการ
ทีเ่กีย่วข้อง และผูส้อบบญัชเีข้าร่วมประชมุในวาระการพิจารณางบ
การเงนิ เพือ่ชีแ้จงและตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชี 
ที่ส�าคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูล 
ทีเ่ปิดเผยไว้ในงบการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า 
งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อการจัดท�าบัญชีและ
รายงานทางการเงนิทีค่รบถ้วน ทนัเวลาเชือ่ถอืได้ 

2. กำรสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการ
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ผลการสอบทาน บรษิัทได้ด�าเนินการอย่างสมเหตุ
สมผล และมีความเป็นธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3. กำรก�ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ก�ากับดูแลให้บริษัทผู้รับตรวจสอบ
ภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบตลอดจนก�ากบัดแูลการตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานสากล 

4. กำรพิจำรณำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่ำสอบบัญชี ประจ�ำ
ปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ คุณสมบัติทักษะ
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนค่าตอบแทน
การสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

5. กำรดูแลด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ นโยบำย
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารสอบทานการปฏบิตัติามกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและ
ระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งการสอบทานผลการตรวจสอบ
การทุจริตและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน อย่างไร
ก็ตาม ในปี 2563 ไม่มีผู้ใดแจ้งเรื่องเข้ามา 

โดยสรุป การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีคณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดย
ใช้ความรู้ ความสามารถประกอบกับความระมัดระวัง รอบคอบ 
และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจ�ากดัในการได้รบั
ข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนได้ให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นำยณัฐดนัย อินทรสุขศรี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของ  บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษทั ไทรทนั 
โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไว้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดของจรรยาบรรณของ
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานประจำาปี 2563064
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Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 43 บริษทั ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ได้เขา้ซ้ือหุ้นในบริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากัด และบริษทั 
ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั จากผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัดงักล่าว โดย ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่ง
การด าเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา และการปันส่วน
มูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดใ้ช้มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิตาม
บญัชีจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว รวมทั้งพิจารณา
ถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจจะกระทบต่อขอ้มูลดังกล่าวเป็นมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับจากการซ้ือธุรกิจ 
คร้ังน้ี รวมทั้งวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือ โดยกระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูกด าเนินการให้แลว้
เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินกว่าหน่ึงปีนับจากวนัท่ีซ้ือธุรกิจ ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 “การรวมธุรกิจ” โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่ากลุ่มบริษทัจะท าการ
ปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพิ่มเติม และบญัชี
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมท่ีได้รับท่ีเก่ียวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าว 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือตอบสนอง 
การรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้าง  

เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีรายได้จากสัญญาก่อสร้างซ่ึงรับรู้
รายไดง้านก่อสร้างตามระดบัความกา้วหนา้หรือขั้นความส าเร็จ
ของการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จสมบูรณ์โดย
ใช้วิธีผลผลิตโดยระดบัความกา้วหน้าหรือขั้นความส าเร็จ
ประเมินจากการส ารวจอตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท า
เสร็จกบังานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณาจาก
การส ารวจทางกายภาพ  ดงันั้นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
คือ ความถูกตอ้งของการรับรู้รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างตาม
ระดบัความกา้วหน้าหรือขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง 
นั้นเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ทั้งน้ีนโยบายการบัญชีส าหรับรายได ้และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวขอ้งกบัสัญญาก่อสร้าง ไดเ้ปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3.6 และข้อ 10 
ตามล าดบั 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 
• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานและการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากสัญญา
ก่อสร้าง 

• ทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้าง
รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากสัญญา
ก่อสร้าง และ 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ท าความเข้าใจเง่ือนไขของสัญญาก่อสร้างและ

ทดสอบการค านวณรายได้ว่ามีความถูกต้องและ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับรู้รายได้จาก
สัญญาก่อสร้าง 

- ทดสอบการค านวณขั้นความส าเร็จของงาน และ
การค านวณรายไดจ้ากสัญญาก่อสร้าง 

- เข้ า ร่ ว ม สั ง เก ต ก าร ณ์ ง าน ก่ อ ส ร้ า ง เพ่ื อ ใ ช้
ประกอบการพิจารณาขั้ นความส าเร็จของงาน
ก่อสร้าง 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือตอบสนอง 
การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

เน่ืองจากการพิจารณาเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและข้อสมมติฐานท่ี
ส าคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทัน ามาใชใ้นการประมาณมูล
ค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนดังกล่าว ดังนั้น
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ การพิจารณาการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยว่าเป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีส าหรับเงินลงทุนใน บริษทัย่อย
และรายละเอียดเงินลงทุนใน บริษทัย่อย ไดเ้ปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3.1 ขอ้ และ ขอ้ 14 
ตามล าดบั 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 
• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานและการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการดอ้ยค่า 

• ทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการดอ้ยค่า และ 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของ

ผู ้บ ริห ารเก่ียวกับข้อบ่ ง ช้ีของการด้อยค่ าของ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

- ท าความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของ
วิธีการประเมินมูลค่ าและข้อสมมติท่ีส าคัญ ท่ี
ผูบ้ริหารของบริษทัน ามาใชใ้นประมาณขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 
ข้อมูลอ่ืน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่า
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม่ 
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทัเพื่อ
ด าเนินการแกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง  การเปิดเผยเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ
ท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่า 
มีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ  
ทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง  การเปิดเผยเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ
ท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่า 
มีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ  
ทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใน
งบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุด
การด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 069
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้และประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 
จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูมี้หน้าที่ในการก ากบัดูแล  ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 กรทอง  เหลืองวิไล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 

หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 466,882,097         799,516,519 285,688,108 573,690,718
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 7 และ 42.2 25,793,813           5,851,156 - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 225,605,404         185,040,872 16,356,627 22,940,674
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9 7,500,000             - - -
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่เรียกเก็บ 10 197,684,078         534,212,574 - -
เงินจ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้าง 10 38,429,431           27,350,041 - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38.3 37,610                  - 215,500,000 296,000,000
สินคา้คงเหลือ 11 21,369,577           8,034,015 - -
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 60,325,270           57,130,774 - 187,497               
เงินมดัจ า 6,931,466             10,163,042 - -
หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาจ่าย 38.6.3 20,232,654 20,232,654 - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,638,466             2,638,466           2,204,308                2,204,308            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,073,429,866      1,650,170,113    519,749,043            895,023,197        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 7 และ 42.2 57,970,033 78,579,065 - -
เงินมดัจ าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 12 - - - -
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13 14,100,000           - 6,100,000                -
เงินลงทุนเผ่ือขาย 13 - 8,800,000 - 8,800,000
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 - - - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 777,320,359            637,320,359
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 267,864,496         - 276,238,944            -
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38.3 17,396,505           - - -
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 124,700,000 124,700,000 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 และ 20 877,546,175 562,297,382 41,431,083              47,899,619
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18 48,648,064 - 21,580,413              -
ค่าความนิยม 43 63,195,042 - - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,295,133 1,236,810 435,498                   201,437
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 32,009,524 23,746,469 657,116                   642,954
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 123,404,374 99,657,905 3,984,276                3,341,322            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,336,074 1,037,000 218,000                   201,000

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,629,465,420      900,054,631 1,127,965,689         698,406,691
รวมสินทรัพย์ 2,702,895,286      2,550,224,744 1,647,714,732         1,593,429,888

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

รายงานประจำาปี 2563070
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้และประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 
จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูมี้หน้าที่ในการก ากบัดูแล  ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 กรทอง  เหลืองวิไล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 

หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 466,882,097         799,516,519 285,688,108 573,690,718
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 7 และ 42.2 25,793,813           5,851,156 - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 225,605,404         185,040,872 16,356,627 22,940,674
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9 7,500,000             - - -
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่เรียกเก็บ 10 197,684,078         534,212,574 - -
เงินจ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้าง 10 38,429,431           27,350,041 - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38.3 37,610                  - 215,500,000 296,000,000
สินคา้คงเหลือ 11 21,369,577           8,034,015 - -
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 60,325,270           57,130,774 - 187,497               
เงินมดัจ า 6,931,466             10,163,042 - -
หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาจ่าย 38.6.3 20,232,654 20,232,654 - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,638,466             2,638,466           2,204,308                2,204,308            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,073,429,866      1,650,170,113    519,749,043            895,023,197        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 7 และ 42.2 57,970,033 78,579,065 - -
เงินมดัจ าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 12 - - - -
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13 14,100,000           - 6,100,000                -
เงินลงทุนเผ่ือขาย 13 - 8,800,000 - 8,800,000
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 - - - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 777,320,359            637,320,359
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 267,864,496         - 276,238,944            -
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38.3 17,396,505           - - -
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 124,700,000 124,700,000 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 และ 20 877,546,175 562,297,382 41,431,083              47,899,619
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18 48,648,064 - 21,580,413              -
ค่าความนิยม 43 63,195,042 - - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,295,133 1,236,810 435,498                   201,437
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 32,009,524 23,746,469 657,116                   642,954
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 123,404,374 99,657,905 3,984,276                3,341,322            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,336,074 1,037,000 218,000                   201,000

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,629,465,420      900,054,631 1,127,965,689         698,406,691
รวมสินทรัพย์ 2,702,895,286      2,550,224,744 1,647,714,732         1,593,429,888

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 071



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20.3 57,033,730 - - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 21 372,935,003 422,922,834 7,862,274 7,254,372
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ 10 37,678,984           162,975,153 - -
รายไดรั้บล่วงหนา้งานก่อสร้าง 10 51,072,598           94,366,577 - -
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 22 10,239,382           - 10,239,382              -
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38.4 22,552,616           - - -
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 23 20,132,996 16,622,249         - -
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 24 15,886,696           -                1,694,832                -
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 24 - 6,580,257 - 592,825
เงินประกนัผลงาน 164,042,437 113,657,552 - -
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 9,968,929 6,160 146,728                   -
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 176,815                125,042              - -
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 606,030 3,878,820 606,030 654,144
หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญารับ 38.6.3 20,232,654 20,232,654 - -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,234,001 4,625,867 1,099,624                1,429,209            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 794,792,871         845,993,165       21,648,870              9,930,550            
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38.5 820,787 - - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23 89,950,195 48,463,452 - -
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 24 30,577,227           - 20,890,049              -
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 24 - 7,550,189 - -
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 30,995,865 33,007,418 - -
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 25 13,974,552 12,656,991 4,156,362 5,484,161
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการร้ือถอน 26 1,550,000 1,255,065 1,550,000 1,255,065

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 167,868,626         102,933,115       26,596,411              6,739,226            
รวมหนีสิ้น 962,661,497         948,926,280 48,245,281              16,669,776

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานประจำาปี 2563072



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20.3 57,033,730 - - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 21 372,935,003 422,922,834 7,862,274 7,254,372
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ 10 37,678,984           162,975,153 - -
รายไดรั้บล่วงหนา้งานก่อสร้าง 10 51,072,598           94,366,577 - -
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 22 10,239,382           - 10,239,382              -
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38.4 22,552,616           - - -
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 23 20,132,996 16,622,249         - -
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 24 15,886,696           -                1,694,832                -
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 24 - 6,580,257 - 592,825
เงินประกนัผลงาน 164,042,437 113,657,552 - -
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 9,968,929 6,160 146,728                   -
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 176,815                125,042              - -
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 606,030 3,878,820 606,030 654,144
หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญารับ 38.6.3 20,232,654 20,232,654 - -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,234,001 4,625,867 1,099,624                1,429,209            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 794,792,871         845,993,165       21,648,870              9,930,550            
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38.5 820,787 - - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23 89,950,195 48,463,452 - -
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 24 30,577,227           - 20,890,049              -
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 24 - 7,550,189 - -
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 30,995,865 33,007,418 - -
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 25 13,974,552 12,656,991 4,156,362 5,484,161
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการร้ือถอน 26 1,550,000 1,255,065 1,550,000 1,255,065

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 167,868,626         102,933,115       26,596,411              6,739,226            
รวมหนีสิ้น 962,661,497         948,926,280 48,245,281              16,669,776

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 27.1

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 9,633,581,207 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท

ช าระครบแลว้ 963,358,121 963,358,121
หุน้สามญั 9,633,578,407 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท

ช าระครบแลว้ 963,357,841 963,357,841
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 27.1 636,855,250 636,854,830 636,855,250 636,854,830
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 46,761,191 48,447,937 - -
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 27.2 2,411,902 2,411,902 2,411,902                2,411,902            
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 28 2,810,366 2,810,366           2,810,366                2,810,366            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 28,776,678 (68,796,117) 4,503,323                (20,905,316)
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (10,469,511) (7,769,511) (10,469,511) (7,769,511)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 1,670,503,997      1,577,317,248 1,599,469,451         1,576,760,112
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 43 69,729,792           23,981,216 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,740,233,789      1,601,298,464 1,599,469,451         1,576,760,112
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,702,895,286      2,550,224,744 1,647,714,732         1,593,429,888

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 073



 หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดง้านก่อสร้าง 10 1,333,426,681 1,150,230,248 - -
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 32,811,982 19,531,473 - -
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 3,265,347 1,959,480 - -
รายไดอ่ื้น 31 45,430,139 89,624,256 23,740,593         20,331,809         
ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ 14 - 10,322,520 - -

รวมรายได้ 1,414,934,149       1,271,667,977    23,740,593         20,331,809         

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนงานก่อสร้าง 10 1,134,489,979 1,054,248,184 - -
ตน้ทุนขายไฟฟ้า 42,149,382 12,663,349 - -
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช้ 32 24,887,960 34,486,573 - -
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 139,592,945          122,610,865 67,463,396         74,296,611         
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว - 7,723,475 - 7,723,475           

รวมค่าใช้จ่าย 1,341,120,266       1,231,732,446    67,463,396         82,020,086         
ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนินงาน 73,813,883            39,935,531         (43,722,803)       (61,688,277)       

รายไดท้างการเงิน 3,242,741              3,755,189           10,905,976         16,617,669         
ตน้ทุนทางการเงิน 35 (10,839,907)           (2,489,870)         (1,605,730)         (56,649)              
ผลขาดทุนจากการาดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 8 (5,144,286)             - (38,000)              -
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใช้วิธีส่วนไดเ้สีย 15 (8,374,448)             - - -
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 52,697,983            41,200,850         (34,460,557)       (45,127,257)       
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 36 11,672,055            2,676,321           - -
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 41,025,928            38,524,529         (34,460,557)       (45,127,257)       

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานประจำาปี 2563074



 หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดง้านก่อสร้าง 10 1,333,426,681 1,150,230,248 - -
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 32,811,982 19,531,473 - -
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 3,265,347 1,959,480 - -
รายไดอ่ื้น 31 45,430,139 89,624,256 23,740,593         20,331,809         
ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ 14 - 10,322,520 - -

รวมรายได้ 1,414,934,149       1,271,667,977    23,740,593         20,331,809         

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนงานก่อสร้าง 10 1,134,489,979 1,054,248,184 - -
ตน้ทุนขายไฟฟ้า 42,149,382 12,663,349 - -
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช้ 32 24,887,960 34,486,573 - -
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 139,592,945          122,610,865 67,463,396         74,296,611         
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว - 7,723,475 - 7,723,475           

รวมค่าใช้จ่าย 1,341,120,266       1,231,732,446    67,463,396         82,020,086         
ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนินงาน 73,813,883            39,935,531         (43,722,803)       (61,688,277)       

รายไดท้างการเงิน 3,242,741              3,755,189           10,905,976         16,617,669         
ตน้ทุนทางการเงิน 35 (10,839,907)           (2,489,870)         (1,605,730)         (56,649)              
ผลขาดทุนจากการาดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 8 (5,144,286)             - (38,000)              -
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใช้วิธีส่วนไดเ้สีย 15 (8,374,448)             - - -
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 52,697,983            41,200,850         (34,460,557)       (45,127,257)       
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 36 11,672,055            2,676,321           - -
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 41,025,928            38,524,529         (34,460,557)       (45,127,257)       

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพย์
ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน -                   3,930,342           -               3,930,342           

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                   3,930,342           -               3,930,342           

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 54,943,018            -               54,943,018         -               
ก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 4,101,590              -               2,226,178           -               
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (375,082)                -               -               -               
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 58,669,526            -               57,169,196         -               
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 58,669,526            3,930,342           57,169,196         3,930,342           
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 99,695,454            42,454,871         22,708,639         (41,196,915)       

ส่วนของก าไร (ขาดทุน) ที่เป็นของ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 36,108,448            32,358,904         (34,460,557)       (45,127,257)       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4,917,480              6,165,625           -               -               

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 41,025,928            38,524,529         (34,460,557)       (45,127,257)       

ส่วนของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 94,872,795            36,289,246         22,708,639         (41,196,915)       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4,822,659              6,165,625           -               -               

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 99,695,454            42,454,871         22,708,639         (41,196,915)       

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 37.1 0.0037                   0.0037 (0.0036) (0.0051)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 37.2 0.0037                   0.0035 (0.0035) (0.0049)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 075



องค์
ปร

ะก
อบ

อื่น
ขอ

ง
ส่ว

นข
องผู้

ถือ
หุ้น

ส่ว
นเก

ินจ
ากก

าร
จัด

สร
รแ
ล้ว

การ
เปล

ี่ยน
แป

ลง
รว
มส่

วน
ขอ

ง
ทุน

ทีอ่
อก

แล
ะ

ส่ว
นเก

ิน
เปล

ี่ยน
แป

ลงใ
นสั

ดส่
วน

ใบส
 าค
ญัแ

สด
งสิ
ทธิ

ทุน
ส า
รอ
ง

มูล
ค่าสิ

นท
รัพ

ย์ท
าง

ผู้ถื
อหุ้

น
ส่ว

นข
องส่

วน
ได้เ

สีย
รว
มส่

วน
ขอ

ง
หม

ายเ
หตุ

ช าร
ะแ
ล้ว

มูล
ค่าหุ้

นส
าม
ัญ

การ
ถือ

หุ้น
ในบ

ริษ
ทัย่

อย
ทีจ่

ะซื้
อหุ้

นส
าม
ัญ

ตาม
กฎ

หม
าย

ยังไ
ม่ไ
ด้จ

ัดส
รร

การ
เงนิ

ไม่
หมุ

นเว
ยีน

อื่น
เฉพ

าะบ
ริษ

ทั
ทีไ่
ม่ม

ีอ าน
าจค

วบ
คุม

ผู้ถื
อหุ้

น
ยอ

ดค
งเห

ลือ
 ณ 

วนั
ที ่1

 มก
ราค

ม 2
562

803
,35

7,8
41

236
,85

4,8
30

48,
306

,02
8

1,8
29,

026
2,8

10,
366

(73
,84

1,4
53)

    
    

   
(11

,69
9,8

53)
    

    
    

    
    

    
   

1,0
07,

616
,78

5
(24

,26
0,5

17)
983

,35
6,2

68
    

    
    

    
เพิ่ม

ทุน
จด

ทะ
เบีย

น
27.

1
160

,00
0,0

00
400

,00
0,0

00
-

-
-

-
-

560
,00

0,0
00

-
560

,00
0,0

00
    

    
    

    
กา
รไ
ดม้

าซึ่
งส่

วน
ได
เ้สีย

ที่ไ
ม่ มี

อ า
นา

จค
วบ

คุม
   

จาก
กา
รล
งท

ุนใ
นบ

ริษ
ทัย

อ่ย
จาก

กา
รซื้

อธุ
รกิ
จ

-
-

-
-

-
-

-
-

40,
258

,01
7

    
    

    
    

40,
258

,01
7

    
    

    
    

  
ส่ว

นไ
ดเ้สี

ยที่
ไม

่ มีอ
 าน
าจค

วบ
คุม

เพิ่ม
ขึ้น

จาก
กา
รเพิ่

มท
ุนข

อง
บริ

ษทั
ยอ่
ย

-
-

-
-

-
-

-
-

1,9
60,

000
    

    
    

    
  

1,9
60,

000
    

    
    

    
    

ส่ว
นเกิ

นจ
าก
กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
งใน

สดั
ส่ว

น
กา
รถื
อหุ

้นใ
นบ

ริษ
ทัย

อ่ย
-

-
141

,90
9

    
    

    
    

    
  

-
-

-
-

141
,90

9
(14

1,9
09)

    
    

    
    

   
-

ใบ
ส า
คญั

แส
ดง
สิท

ธิที่
จะ
ซื้อ

หุ้น
สา
มญั

27.
2

-
-

-
582

,87
6

-
-

-
582

,87
6

-
582

,87
6

    
    

    
    

    
   

เงิน
ปัน

ผล
29

-
-

-
-

-
(27

,31
3,5

68)
    

    
   

-
(27

,31
3,5

68)
-

(27
,31

3,5
68)

    
    

    
    

 
ก า
ไร
เบ็ด

เสร็
จร
วม

ส า
หรั

บปี
-

-
-

-
-

32,
358

,90
4

    
    

    
 

3,9
30,

342
36,

289
,24

6
6,1

65,
625

    
    

    
    

  
42,

454
,87

1
    

    
    

    
  

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่3
1 ธั

นว
าคม

 25
62

963
,35

7,8
41

636
,85

4,8
30

48,
447

,93
7

2,4
11,

902
2,8

10,
366

(68
,79

6,1
17)

    
    

   
(7,

769
,51

1)
    

    
    

    
    

    
    

 
1,5

77,
317

,24
8

23,
981

,21
6

1,6
01,

298
,46

4

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่1
 มก

ราค
ม 2

563
963

,35
7,8

41
636

,85
4,8

30
48,

447
,93

7
2,4

11,
902

2,8
10,

366
(68

,79
6,1

17)
    

    
   

(7,
769

,51
1)

    
    

    
    

    
    

    
 

1,5
77,

317
,24

8
23,

981
,21

6
1,6

01,
298

,46
4

    
    

    
 

กา
รเพิ่

มท
ุนจ

ดท
ะเบี

ยน
27.

2
280

420
    

    
    

    
    

    
  

-
-

-
-

-
700

-
700

    
    

    
    

    
    

    
  

กา
รไ
ดม้

าซึ่
งส่

วน
ได
เ้สีย

ที่ไ
ม่ มี

อ า
นา

จค
วบ

คุม
จาก

กา
รล
งท

ุนใ
นบ

ริษ
ทัย

อ่ย
จาก

กา
รซื้

อธุ
รกิ
จ

43
-

-
-

-
-

-
-

-
(6,

010
,82

9)
    

    
    

    
 

(6,
010

,82
9)

    
    

    
    

   
ส่ว

นไ
ดเ้สี

ยที่
ไม

่ มีอ
 าน
าจค

วบ
คุม

เพิ่ม
ขึ้น

จาก
กา
รเพิ่

มท
ุนข

อง
บริ

ษทั
ยอ่
ย

43
-

-
-

-
-

-
-

-
50,

250
,00

0
    

    
    

    
50,

250
,00

0
    

    
    

    
  

ส่ว
นเกิ

นจ
าก
กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
งใน

สดั
ส่ว

น
กา
รถื
อหุ

้นใ
นบ

ริษ
ทัย

อ่ย
14

-
-

(1,
686

,74
6)

    
    

    
    

  
-

-
-

-
(1,

686
,74

6)
    

    
    

    
   

(3,
313

,25
4)

    
    

    
    

 
(5,

000
,00

0)
    

    
    

    
   

ผล
ก า
ไร

 (ข
าด
ทุน

) จ
าก
เงิน

ลง
ทุน

ใน
ตร

าส
ารท

ุนที่
ก า
หน

ดใ
ห้

วดั
มูล

คา่
ดว้

ยม
ูลค

า่ยตุิ
ธร
รม

ผา่
นก

 าไร
ขา
ดท

ุนเบ
็ดเส

ร็จ
อื่น

13 
แล

ะ 1
5

-
-

-
-

-
57,

643
,01

8
    

    
    

 
(57

,64
3,0

18)
    

    
    

    
    

    
   

-
-

-
ก า
ไร

 (ข
าด
ทุน

) เบ
็ดเส

ร็จ
รว
มส

 าห
รับ

ปี
-

-
-

-
-

39,
929

,77
7

    
    

    
 

54,
943

,01
8

    
    

    
    

    
    

    
94,

872
,79

5
    

    
    

    
   

4,8
22,

659
    

    
    

    
  

99,
695

,45
4

    
    

    
    

  
ยอ

ดค
งเห

ลือ
 ณ 

วนั
ที ่3

1 ธั
นว

าคม
 25

63
963

,35
8,1

21
636

,85
5,2

50
46,

761
,19

1
2,4

11,
902

2,8
10,

366
28,

776
,67

8
(10

,46
9,5

11)
    

    
    

    
    

    
   

1,6
70,

503
,99

7
69,

729
,79

2
1,7

40,
233

,78
9

หม
ายเ

หตุ
ปร

ะก
อบ

งบ
กา
รเงิ

นเป็
นส่

วน
หนึ่

งข
อง
งบ

กา
รเงิ

นนี้

ก าไ
ร (
ขาด

ทุน
) ส

ะส
ม

บริ
ษทั

 ไท
รท

ัน โ
ฮล

ดิง้
 จ า

กัด
 (ม

หา
ชน

) แ
ละ
บริ

ษทั
ย่อ

ย
งบ

แส
ดง
การ

เปล
ี่ยน

แป
ลง
ส่ว

นข
อง
ผู้ถื

อหุ้
น

งบ
การ

เงิน
รวม

ส าห
รับ

ปีสิ้
นสุ

ดว
นัท

ี่ 31
 ธัน

วาค
ม 2

563
หน่

วย
 : บ

าท

งบ
กา

รเ
งิน

แล
ะห

มา
ยเ

หต
ุปร

ะก
อบ

งบ
กา

รเ
งิน

บร
ิษัท

 ไท
รท

ัน 
โฮ

ลด
ิ้ง 

จำา
กัด

 (ม
หา

ชน
) แ

ละ
บร

ิษัท
ย่อ

ย

งบ
แส

ดง
กา

รเ
ปล

ี่ยน
แห

ลง
ขอ

งผ
ู้ถือ

หุ้น
สำา

หร
ับป

ีสิ้น
สุด

 ว
ันท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

56
3

รายงานประจำาปี 2563076



องค์
ปร

ะก
อบ

อื่น
ขอ

ง
ส่ว

นข
องผู้

ถือ
หุ้น

ส่ว
นเก

ินจ
ากก

าร
จัด

สร
รแ
ล้ว

การ
เปล

ี่ยน
แป

ลง
รว
มส่

วน
ขอ

ง
ทุน

ทีอ่
อก

แล
ะ

ส่ว
นเก

ิน
เปล

ี่ยน
แป

ลงใ
นสั

ดส่
วน

ใบส
 าค
ญัแ

สด
งสิ
ทธิ

ทุน
ส า
รอ
ง

มูล
ค่าสิ

นท
รัพ

ย์ท
าง

ผู้ถื
อหุ้

น
ส่ว

นข
องส่

วน
ได้เ

สีย
รว
มส่

วน
ขอ

ง
หม

ายเ
หตุ

ช าร
ะแ
ล้ว

มูล
ค่าหุ้

นส
าม
ัญ

การ
ถือ

หุ้น
ในบ

ริษ
ทัย่

อย
ทีจ่

ะซื้
อหุ้

นส
าม
ัญ

ตาม
กฎ

หม
าย

ยังไ
ม่ไ
ด้จ

ัดส
รร

การ
เงนิ

ไม่
หมุ

นเว
ยีน

อื่น
เฉพ

าะบ
ริษ

ทั
ทีไ่
ม่ม

ีอ าน
าจค

วบ
คุม

ผู้ถื
อหุ้

น
ยอ

ดค
งเห

ลือ
 ณ 

วนั
ที ่1

 มก
ราค

ม 2
562

803
,35

7,8
41

236
,85

4,8
30

48,
306

,02
8

1,8
29,

026
2,8

10,
366

(73
,84

1,4
53)

    
    

   
(11

,69
9,8

53)
    

    
    

    
    

    
   

1,0
07,

616
,78

5
(24

,26
0,5

17)
983

,35
6,2

68
    

    
    

    
เพิ่ม

ทุน
จด

ทะ
เบีย

น
27.

1
160

,00
0,0

00
400

,00
0,0

00
-

-
-

-
-

560
,00

0,0
00

-
560

,00
0,0

00
    

    
    

    
กา
รไ
ดม้

าซึ่
งส่

วน
ได
เ้สีย

ที่ไ
ม่ มี

อ า
นา

จค
วบ

คุม
   

จาก
กา
รล
งท

ุนใ
นบ

ริษ
ทัย

อ่ย
จาก

กา
รซื้

อธุ
รกิ
จ

-
-

-
-

-
-

-
-

40,
258

,01
7

    
    

    
    

40,
258

,01
7

    
    

    
    

  
ส่ว

นไ
ดเ้สี

ยที่
ไม

่ มีอ
 าน
าจค

วบ
คุม

เพิ่ม
ขึ้น

จาก
กา
รเพิ่

มท
ุนข

อง
บริ

ษทั
ยอ่
ย

-
-

-
-

-
-

-
-

1,9
60,

000
    

    
    

    
  

1,9
60,

000
    

    
    

    
    

ส่ว
นเกิ

นจ
าก
กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
งใน

สดั
ส่ว

น
กา
รถื
อหุ

้นใ
นบ

ริษ
ทัย

อ่ย
-

-
141

,90
9

    
    

    
    

    
  

-
-

-
-

141
,90

9
(14

1,9
09)

    
    

    
    

   
-

ใบ
ส า
คญั

แส
ดง
สิท

ธิที่
จะ
ซื้อ

หุ้น
สา
มญั

27.
2

-
-

-
582

,87
6

-
-

-
582

,87
6

-
582

,87
6

    
    

    
    

    
   

เงิน
ปัน

ผล
29

-
-

-
-

-
(27

,31
3,5

68)
    

    
   

-
(27

,31
3,5

68)
-

(27
,31

3,5
68)

    
    

    
    

 
ก า
ไร
เบ็ด

เสร็
จร
วม

ส า
หรั

บปี
-

-
-

-
-

32,
358

,90
4

    
    

    
 

3,9
30,

342
36,

289
,24

6
6,1

65,
625

    
    

    
    

  
42,

454
,87

1
    

    
    

    
  

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่3
1 ธั

นว
าคม

 25
62

963
,35

7,8
41

636
,85

4,8
30

48,
447

,93
7

2,4
11,

902
2,8

10,
366

(68
,79

6,1
17)

    
    

   
(7,

769
,51

1)
    

    
    

    
    

    
    

 
1,5

77,
317

,24
8

23,
981

,21
6

1,6
01,

298
,46

4

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่1
 มก

ราค
ม 2

563
963

,35
7,8

41
636

,85
4,8

30
48,

447
,93

7
2,4

11,
902

2,8
10,

366
(68

,79
6,1

17)
    

    
   

(7,
769

,51
1)

    
    

    
    

    
    

    
 

1,5
77,

317
,24

8
23,

981
,21

6
1,6

01,
298

,46
4

    
    

    
 

กา
รเพิ่

มท
ุนจ

ดท
ะเบี

ยน
27.

2
280

420
    

    
    

    
    

    
  

-
-

-
-

-
700

-
700

    
    

    
    

    
    

    
  

กา
รไ
ดม้

าซึ่
งส่

วน
ได
เ้สีย

ที่ไ
ม่ มี

อ า
นา

จค
วบ

คุม
จาก

กา
รล
งท

ุนใ
นบ

ริษ
ทัย

อ่ย
จาก

กา
รซื้

อธุ
รกิ
จ

43
-

-
-

-
-

-
-

-
(6,

010
,82

9)
    

    
    

    
 

(6,
010

,82
9)

    
    

    
    

   
ส่ว

นไ
ดเ้สี

ยที่
ไม

่ มีอ
 าน
าจค

วบ
คุม

เพิ่ม
ขึ้น

จาก
กา
รเพิ่

มท
ุนข

อง
บริ

ษทั
ยอ่
ย

43
-

-
-

-
-

-
-

-
50,

250
,00

0
    

    
    

    
50,

250
,00

0
    

    
    

    
  

ส่ว
นเกิ

นจ
าก
กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
งใน

สดั
ส่ว

น
กา
รถื
อหุ

้นใ
นบ

ริษ
ทัย

อ่ย
14

-
-

(1,
686

,74
6)

    
    

    
    

  
-

-
-

-
(1,

686
,74

6)
    

    
    

    
   

(3,
313

,25
4)

    
    

    
    

 
(5,

000
,00

0)
    

    
    

    
   

ผล
ก า
ไร

 (ข
าด
ทุน

) จ
าก
เงิน

ลง
ทุน

ใน
ตร

าส
ารท

ุนที่
ก า
หน

ดใ
ห้

วดั
มูล

คา่
ดว้

ยม
ูลค

า่ยตุิ
ธร
รม

ผา่
นก

 าไร
ขา
ดท

ุนเบ
็ดเส

ร็จ
อื่น

13 
แล

ะ 1
5

-
-

-
-

-
57,

643
,01

8
    

    
    

 
(57

,64
3,0

18)
    

    
    

    
    

    
   

-
-

-
ก า
ไร

 (ข
าด
ทุน

) เบ
็ดเส

ร็จ
รว
มส

 าห
รับ

ปี
-

-
-

-
-

39,
929

,77
7

    
    

    
 

54,
943

,01
8

    
    

    
    

    
    

    
94,

872
,79

5
    

    
    

    
   

4,8
22,

659
    

    
    

    
  

99,
695

,45
4

    
    

    
    

  
ยอ

ดค
งเห

ลือ
 ณ 

วนั
ที ่3

1 ธั
นว

าคม
 25

63
963

,35
8,1

21
636

,85
5,2

50
46,

761
,19

1
2,4

11,
902

2,8
10,

366
28,

776
,67

8
(10

,46
9,5

11)
    

    
    

    
    

    
   

1,6
70,

503
,99

7
69,

729
,79

2
1,7

40,
233

,78
9

หม
ายเ

หตุ
ปร

ะก
อบ

งบ
กา
รเงิ

นเป็
นส่

วน
หนึ่

งข
อง
งบ

กา
รเงิ

นนี้

ก าไ
ร (
ขาด

ทุน
) ส

ะส
ม

บริ
ษทั

 ไท
รท

ัน โ
ฮล

ดิง้
 จ า

กัด
 (ม

หา
ชน

) แ
ละ
บริ

ษทั
ย่อ

ย
งบ

แส
ดง
การ

เปล
ี่ยน

แป
ลง
ส่ว

นข
อง
ผู้ถื

อหุ้
น

งบ
การ

เงิน
รวม

ส าห
รับ

ปีสิ้
นสุ

ดว
นัท

ี่ 31
 ธัน

วาค
ม 2

563
หน่

วย
 : บ

าท

องค์
ปร

ะก
อบ

อื่น
ขอ

งส่
วน

ขอ
งผู้
ถือ

หุ้น
จัด

สร
รแล้

ว
การ

เปล
ี่ยน

แป
ลง

ทุน
ทีอ่

อก
ส่ว

นเก
นิ

ใบส
 าคญั

แส
ดง
สิท

ธิ
ทุน

ส าร
อง

มูล
ค่าสิ

นท
รัพ

ย์ท
าง

รวม
ส่ว

นข
อง

หม
ายเ

หตุ
แล
ะช
 าระ

แล้
ว

มูล
ค่าหุ้

นส
าม
ัญ

ทีจ่
ะซื้

อหุ้
นส

าม
ัญ

ตาม
กฎ

หม
าย

ยงัไ
ม่ไ
ด้จ

ัดส
รร

การ
เงนิ

ไม่
หมุ

นเว
ยีน

อื่น
ผู้ถื

อหุ้
น

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่1
 มก

ราค
ม 2

562
803

,35
7,8

41
     

     
 

236
,85

4,8
30

     
    

1,8
29,

026
     

     
     

   
2,8

10,
366

     
     

     
 

51,
535

,50
9

     
     

    
(11

,69
9,8

53)
     

     
     

     
   

1,0
84,

687
,71

9
     

   
กา
รเพิ่

มท
ุนจ

ดท
ะเบี

ยน
27.

1
160

,00
0,0

00
     

     
 

400
,00

0,0
00

     
    

-
-

-
-

560
,00

0,0
00

     
     

 
ใบ

ส า
คญั

แส
ดง
สิท

ธิที่
จะ
ซื้อ

หุน้
สา
มญั

27.
2

-
-

582
,87

6
     

     
     

     
 

-
-

-
582

,87
6

     
     

     
   

เงิน
ปัน

ผล
29

-
-

-
-

(27
,31

3,5
68)

     
     

  
-

(27
,31

3,5
68)

     
     

  
ก า
ไร

 (ข
าด
ทุน

) เบ
็ดเส

ร็จ
รว
มส

 าห
รับ

ปี
-

-
-

-
(45

,12
7,2

57)
     

     
  

3,9
30,

342
     

     
     

     
     

  
(41

,19
6,9

15)
     

     
  

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่3
1 ธั

นว
าคม

 25
62

963
,35

7,8
41

     
     

 
636

,85
4,8

30
     

    
2,4

11,
902

     
     

     
   

2,8
10,

366
     

     
     

 
(20

,90
5,3

16)
     

     
  

(7,
769

,51
1)

     
     

     
     

     
1,5

76,
760

,11
2

     
   

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่1
 มก

ราค
ม 2

563
963

,35
7,8

41
     

     
 

636
,85

4,8
30

     
    

2,4
11,

902
     

     
     

   
2,8

10,
366

     
     

     
 

(20
,90

5,3
16)

     
     

  
(7,

769
,51

1)
     

     
     

     
     

1,5
76,

760
,11

2
     

   
กา
รเพิ่

มท
ุนจ

ดท
ะเบี

ยน
27.

2
280

     
     

     
     

     
420

     
     

     
     

   
-

-
-

-
700

     
     

     
     

     
ผล

ก า
ไร

 (ข
าด
ทุน

) จ
าก
เงิน

ลง
ทุน

ใน
ตร

าส
ารท

ุนที่
ก า
หน

ดใ
ห้

   ว
ดัม

ูลค
า่ด
ว้ย
มูล

คา่
ยตุิ
ธร
รม

ผา่
นก

 าไร
ขา
ดท

ุนเบ
็ดเส

ร็จ
อื่น

13 
แล

ะ 1
5

-
-

-
-

57,
643

,01
8

     
     

    
(57

,64
3,0

18)
     

     
     

     
   

-
     

     
     

     
     

 
ก า
ไร

 (ข
าด
ทุน

) เบ
็ดเส

ร็จ
รว
มส

 าห
รับ

ปี
-

-
-

-
(32

,23
4,3

79)
     

     
  

54,
943

,01
8

     
     

     
     

     
22,

708
,63

9
     

     
   

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่3
1 ธั

นว
าคม

 25
63

963
,35

8,1
21

     
     

 
636

,85
5,2

50
     

    
2,4

11,
902

     
     

     
   

2,8
10,

366
     

     
     

 
4,5

03,
323

     
     

     
 

(10
,46

9,5
11)

     
     

     
     

   
1,5

99,
469

,45
1

     
   

หม
ายเ

หตุ
ปร

ะก
อบ

งบ
กา
รเงิ

นเป็
นส่

วน
หนึ่

งข
อง
งบ

กา
รเงิ

นนี้

ก าไ
ร (
ขาด

ทุน
) ส

ะส
ม

บริ
ษทั

 ไท
รท

ัน โ
ฮล
ดิง้

 จ า
กัด

 (ม
หา
ชน

) แ
ละ
บริ

ษทั
ย่อ

ย
งบ

แส
ดง
การ

เปล
ีย่น

แป
ลงส่

วน
ขอ

งผู้
ถือ

หุ้น
 (ต่

อ)
งบ

การ
เงนิ

เฉพ
าะก

ิจก
าร

ส าห
รับ

ปีสิ้
นสุ

ดว
ันท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

563
หน่

วย
 : บ

าท

งบ
กา

รเ
งิน

แล
ะห

มา
ยเ

หต
ุปร

ะก
อบ

งบ
กา

รเ
งิน

บร
ิษัท

 ไท
รท

ัน 
โฮ

ลด
ิ้ง 

จำา
กัด

 (ม
หา

ชน
) แ

ละ
บร

ิษัท
ย่อ

ย

งง
บแ

สด
งก

าร
เป

ลี่ย
นแ

หล
งข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้น 

(ต
่อ)

สำา
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
 ว

ันท
ี่ 3

1 
ธัน

วา
คม

 2
56

3

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 077



 
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 41,025,928              38,524,529          (34,460,557)         (45,127,257)       
รำยกำรปรับปรุง 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 11,672,055              2,676,321            -                 -               
ค่ำเส่ือมรำคำ 54,281,138 53,348,558 9,990,777            7,106,345           
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 377,664 549,528 59,026                 36,694                
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 800,000 -                -                 -               
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์ (1,401,649)              (187,345)             -                 (2,042)                
กลบัรำยกำรค่ำเผ่ือสินคำ้ลำ้สมยั -                    (325,308)             -                 -               
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ (2,499)                     (95,164)               (2,499)                  (71,159)              
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร 6,938,806                67,346                 -                 -               
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 137,543                   111,198               -                 -               
ภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยขอคืนไม่ได้ -                    54,895                 -                 -               
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน 4,332,950 5,660,902            898,379 2,439,727
ขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                    7,723,475            -                 7,723,475
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกบริษทัร่วม 8,374,448                -                -                 -               
ก ำไรจำกกำรซ้ือธุรกิจ -                    (10,322,520)        -                 -               
รำยไดท้ำงกำรเงิน -                    (3,755,189)          (10,905,976)         (16,617,669)       
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 10,839,907 2,489,870            1,605,730 56,649
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัส ำหรับพนกังำน -                    582,876               -                 663,273
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 137,376,291            97,103,972 (32,815,120)         (43,791,964)       
กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7,788,848                (417,101)             93,264                 (570,376)            
มูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จและยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 373,896,435            (452,162,991)      -                 -               
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง (8,631,342)              42,464,673 -                 -               
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง -                    74,781 -                 -               
สินคำ้คงเหลือ (9,147,841)              2,147,088 -                 -               
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมสุทธิตำมหน่วยภำษี (4,588,342)              (11,768,915)        93,559                 (95,557)              
เงินมดัจ ำ 14,070,491              (2,327,926)          -                 -               
หลกัประกนักำรปฏิบติัตำมสญัญำจ่ำย -                    (20,232,654)        -                 -               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 261,800                   -                (17,000)                -               
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (260,644,541)          75,510,496          647,712               (11,049,390)       

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานประจำาปี 2563078



 
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 41,025,928              38,524,529          (34,460,557)         (45,127,257)       
รำยกำรปรับปรุง 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 11,672,055              2,676,321            -                 -               
ค่ำเส่ือมรำคำ 54,281,138 53,348,558 9,990,777            7,106,345           
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 377,664 549,528 59,026                 36,694                
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 800,000 -                -                 -               
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์ (1,401,649)              (187,345)             -                 (2,042)                
กลบัรำยกำรค่ำเผ่ือสินคำ้ลำ้สมยั -                    (325,308)             -                 -               
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ (2,499)                     (95,164)               (2,499)                  (71,159)              
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร 6,938,806                67,346                 -                 -               
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 137,543                   111,198               -                 -               
ภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยขอคืนไม่ได้ -                    54,895                 -                 -               
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน 4,332,950 5,660,902            898,379 2,439,727
ขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                    7,723,475            -                 7,723,475
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกบริษทัร่วม 8,374,448                -                -                 -               
ก ำไรจำกกำรซ้ือธุรกิจ -                    (10,322,520)        -                 -               
รำยไดท้ำงกำรเงิน -                    (3,755,189)          (10,905,976)         (16,617,669)       
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 10,839,907 2,489,870            1,605,730 56,649
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัส ำหรับพนกังำน -                    582,876               -                 663,273
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 137,376,291            97,103,972 (32,815,120)         (43,791,964)       
กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7,788,848                (417,101)             93,264                 (570,376)            
มูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จและยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 373,896,435            (452,162,991)      -                 -               
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง (8,631,342)              42,464,673 -                 -               
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง -                    74,781 -                 -               
สินคำ้คงเหลือ (9,147,841)              2,147,088 -                 -               
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมสุทธิตำมหน่วยภำษี (4,588,342)              (11,768,915)        93,559                 (95,557)              
เงินมดัจ ำ 14,070,491              (2,327,926)          -                 -               
หลกัประกนักำรปฏิบติัตำมสญัญำจ่ำย -                    (20,232,654)        -                 -               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 261,800                   -                (17,000)                -               
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (260,644,541)          75,510,496          647,712               (11,049,390)       

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง (55,325,376)            (34,080,024)        -                 -               
ตน้ทุนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ (125,296,170)          96,836,034          -                 -               
เงินประกนัผลงำน 48,802,610              8,370,012            -                 -               
หลกัประกนักำรปฏิบติัตำมสญัญำรับ -                    20,232,654          -                 -               
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย (3,272,790)              (3,381,917)          (48,115)                (509,056)            
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมคำ้งจ่ำย -                    -                240,666               -               
ผลประโยชน์พนกังำนจ่ำย (1,686,652)              (600,000)             -                 -               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,139,383                1,450,378            (329,585)              1,429,209           

เงินสดไดม้ำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 115,742,804            (180,781,440)      (32,134,619)         (54,587,134)       
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (41,976,421)            (23,928,918)        (657,116)              (642,954)            
เงินสดรับจำกกำรขอคืนภำษี -                    2,098,401            -                 -               

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 73,766,383              (202,611,957)      (32,791,735)         (55,230,088)       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน
เงินสดจ่ำยเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (45,000,000)            (29,548,337)        (224,000,000) (378,000,000)     
เงินสดรับช ำระคืนจำกเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น

แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45,010,185              -                304,500,000        268,100,000       
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระค ้ำประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 10,801,534              (9,122,492)          -                 -               
เงินสดจ่ำยจำกกำรซ้ือสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน (8,000,000)              -                -                 -               
เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                    14,101,882          -                 14,101,882         
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (218,595,926)          -                (208,356,982)       -               
เงินสดจ่ำยสุทธิในกำรซ้ือธุรกิจ (41,544,551)            (39,803,566)        -                 -               
เงินสดจ่ำยเพ่ือกำรเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                (135,000,000) (167,040,000)     
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (5,000,000)              -                (5,000,000)           -               
เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยถ์ำวร (185,566,301)          (6,591,108)          (160,694)              (816,705)            
เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ (19,265,152)            -                -                 -               
เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (358,087)                 (566,750)             (293,087)              (76,550)              
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร 2,500                       141,664               2,500                   110,841              
เงินสดรับรำยไดท้ำงกำรเงิน -                    3,755,189            17,396,758 9,642,500

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (467,515,798)          (67,633,518)        (250,911,505)       (253,978,032)     

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 079



 
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน 4,913,641 -                -                 -               
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (731,308,656)          -                -                 -               
เงินสดรับจำกกำรกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 698,952,320            -                -                 -               
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (456,360)                 -                -                 -               
เงินสดรับจำกกำรกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,739,382              -                438                      -               
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะยำวยำวจำกสถำบนักำรเงิน (8,666,269)              (5,233,662)          -                 -               
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 20,000,000              -                -                 -               
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (264,562)                 -                -                 -               
เงินสดรับจำกกำรขำยและเช่ำซ้ือกลบัคืน 16,535,000              -                -                 -               
เงินสดจ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (10,132,771)            -                (4,192,825)           -               
เงินสดจ่ำยหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน -                    (10,324,635)        -                 (370,190)            
เงินสดรับเพ่ิมทุนจำกส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 
    จำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 50,250,000              1,960,000            -                 -               
เงินสดจ่ำยเงินปันผล (2,099,059)              (27,261,830)        (16,269)                (27,261,830)       
เงินสดรับเพ่ิมทุนจดทะเบียน -                    560,000,000        -                 560,000,000       
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้เพ่ิมทุน 700                          -                700                      -               
เงินสดจ่ำยตน้ทุนทำงกำรเงิน (9,348,373)              (2,479,795)          (91,414)                (56,649)              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 61,114,993 516,660,078 (4,299,370)           532,311,331

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (332,634,422)          246,414,603        (288,002,610)       223,103,211       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดยอดคงเหลือตน้ปี 799,516,519 553,101,916 573,690,718 350,587,507
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดยอดคงเหลือปลายปี 466,882,097 799,516,519 285,688,108 573,690,718       

ข้อมูลเพิม่เติมส าหรับงบกระแสเงนิสด
รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

เจำ้หน้ีอ่ืนจำกกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 147,463,043 915,038 454,750 478,290
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม

ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ (2,700,000)              7,769,511 (2,700,000)           7,769,511
ผลก ำไรจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้

วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 57,643,018 -                57,643,018 -               

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานประจำาปี 2563080



 
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน 4,913,641 -                -                 -               
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (731,308,656)          -                -                 -               
เงินสดรับจำกกำรกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 698,952,320            -                -                 -               
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (456,360)                 -                -                 -               
เงินสดรับจำกกำรกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,739,382              -                438                      -               
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะยำวยำวจำกสถำบนักำรเงิน (8,666,269)              (5,233,662)          -                 -               
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 20,000,000              -                -                 -               
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (264,562)                 -                -                 -               
เงินสดรับจำกกำรขำยและเช่ำซ้ือกลบัคืน 16,535,000              -                -                 -               
เงินสดจ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (10,132,771)            -                (4,192,825)           -               
เงินสดจ่ำยหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน -                    (10,324,635)        -                 (370,190)            
เงินสดรับเพ่ิมทุนจำกส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 
    จำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 50,250,000              1,960,000            -                 -               
เงินสดจ่ำยเงินปันผล (2,099,059)              (27,261,830)        (16,269)                (27,261,830)       
เงินสดรับเพ่ิมทุนจดทะเบียน -                    560,000,000        -                 560,000,000       
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้เพ่ิมทุน 700                          -                700                      -               
เงินสดจ่ำยตน้ทุนทำงกำรเงิน (9,348,373)              (2,479,795)          (91,414)                (56,649)              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 61,114,993 516,660,078 (4,299,370)           532,311,331

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (332,634,422)          246,414,603        (288,002,610)       223,103,211       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดยอดคงเหลือตน้ปี 799,516,519 553,101,916 573,690,718 350,587,507
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดยอดคงเหลือปลายปี 466,882,097 799,516,519 285,688,108 573,690,718       

ข้อมูลเพิม่เติมส าหรับงบกระแสเงนิสด
รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

เจำ้หน้ีอ่ืนจำกกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 147,463,043 915,038 454,750 478,290
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม

ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ (2,700,000)              7,769,511 (2,700,000)           7,769,511
ผลก ำไรจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้

วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 57,643,018 -                57,643,018 -               

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 หมำยเหต ุ สำรบัญ 
1. การด าเนินงานและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
2. เกณฑก์ารจดัท าและน าเสนองบการเงิน 
3. การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
4. ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ 
5. การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7. เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 
8. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
9. สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
10. การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้าง 
11. สินคา้คงเหลือ 
12. เงินมดัจ าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 
13. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
14. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
15. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
16. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
17. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
18. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
19. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
20. วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน วงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน และเงินเบิกเกินบญัชีและ 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
21. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุวียนอ่ืน 
22. เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 
23. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
24. หน้ีสินตามสัญญาเช่าและหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 
25. ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 
26. ประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 081



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
27. ทุนเรือนหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
28. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
29. เงินปันผล 
30. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
31. รายไดอ่ื้น 
32. ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช ้
33. ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 
34. ค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัตามลกัษณะ 
35. ตน้ทุนทางการเงิน 
36. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
37. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
38. รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
39. การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
40. ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานและการจ าแนกตามรายได้ 
41. หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 
42. ภาระผกูพนัตามสัญญากบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
43. การซ้ือธุรกิจ 
44. คดีฟ้องร้อง 
45. การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
46. การจดัประเภทรายการใหม่ 
47. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
48. การอนุมติังบการเงิน  

 

รายงานประจำาปี 2563082



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

1. กำรด ำเนินงำนและข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
บริษัท  ไทรทัน  โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจ ากัดซ่ึงจัดตั้ งขึ้ นในประเทศไทย 
เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน  2530 ต่อมาได้ท าการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2537 มีที่อยูต่ามที่ไดจ้ดทะเบียนไวที้่ เลขที่ 60 
ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230  

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษทั คือ การรับเหมาก่อสร้างและงานโยธา รับเหมาก่อสร้างวางระบบอาณัติ
สัญญาณ และผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

บริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการถือเงินลงทุนและใหบ้ริการท่ีปรึกษาและบริหารงานใหก้ลุ่มบริษทั 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ท่ีรวมในการจดัท างบการเงินรวมมีดงัน้ี 
   ส่วนได้เสียใน 
   ควำมเป็นเจ้ำของ 
  ประเทศที่ 2563 2562 

ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ กิจกำรจัดตั้ง ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัทย่อยทางตรง     
บริษทั ดิจิตอล ไร้ท ์พิคเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)* จ าหน่ายเทปวีดีโอและวีซีดี ประเทศไทย 100.00 100.00 
บริษทั ไทรทนั ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ให้บริการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ประเทศไทย 100.00 100.00 
บริษทั ไทรทนั เอ็นจีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั  รับเหมาก่อสร้างและงานโยธา ประเทศไทย    93.68    92.63 
(มหาชน)     

บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั* ธุรกิจพลงังาน พลงังานทดแทน และเหมอืงแร่ ประเทศไทย 100.00 100.00 
บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากดั* ผลิตรายการโทรทศัน์และให้บริการเคเบ้ิลทีวี ประเทศไทย    93.32    93.32 
บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั  ธุรกิจพลงังาน ประเทศไทย    99.99    99.99 
บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั  ธุรกิจเหมืองแร่และจดัหาวสัดุก่อสร้าง ประเทศไทย    99.99    99.99 
บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั การผลิตและการส่งไฟฟ้า ประเทศไทย    51.00    51.00 
     

บริษัทย่อยทางอ้อม     
บริษทั ลูเซนท ์เอนเนอร์จี จ ากดั การถือเงินลงทุน ประเทศไทย    93.68    92.63 
บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวภาพ ประเทศไทย    80.00    80.00 
บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากดั*** ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวภาพ ประเทศไทย    75.00           - 
บริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั*** รับเหมาก่อสร้าง วางระบบอาณัติสัญญาณ ประเทศไทย    61.00           - 
     

บริษัทร่วม     
บริษทั บอกซ ์ออฟฟิศ เอนเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั น าเขา้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์เพื่อจ าหน่ายและสร้างภาพยนตร์ ประเทศไทย    40.00    40.00 

 เพื่อการคา้หาก าไร    
บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์จ ากดั (มหาชน) ** ผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์ท่ีท าจากพลาสติก, ประเทศไทย    20.44           - 
 ขวดพีอีที, บริการให้เช่าพื้นท่ีในศูนยก์ารคา้,    
 ธุรกิจร้านอาหาร, อาหารและอาหารทะเลแช่แขง็    
 และผลไมอ้บแห้ง    
     
* จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้และอยูใ่นระหว่างช าระบญัชี 
** บริษทัดงักล่าวเร่ิมเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ไทรทนั โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 15  ส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของของบริษทัดงักล่าวแสดงโดยใชส่้วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของท่ีถือโดยบริษทั 
*** ซ้ือธุรกิจระหว่างปี 2563 (ดูหมายเหตุขอ้ 43) 
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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รายการระหว่างบริษทัที่มีสาระส าคญัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบริษทัไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินของบริษทัย่อย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ท่ีไดต้รวจสอบแลว้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระส าคญักับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน ดังนั้น 
งบการเงินน้ีจึงอาจไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยู่หรือผลการด าเนินงานซ่ึงอาจเกิดขึ้นในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั
และบริษทัไดด้ าเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบันได้ขยาย 
วงกว้างขึ้ นอย่างต่อเน่ือง ท าให้ เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ  และมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผ ลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะติดตาม  
ความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่า
ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นอยา่งสม ่าเสมอ 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน 
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

(1) กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดท าบัญชีเป็นเงินบาทและจัดท างบการเงินตามกฎหมายเป็น
ภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ในประเทศไทย 

(2) งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง 
“การน าเสนองบการเงิน”  ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560  เร่ือง “การจดัท าและส่งงบการเงินและรายการ
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตาม
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง “ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 

 

รายงานประจำาปี 2563084
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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รายการระหว่างบริษทัที่มีสาระส าคญัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบริษทัไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินของบริษทัย่อย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ท่ีไดต้รวจสอบแลว้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระส าคญักับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน ดังนั้น 
งบการเงินน้ีจึงอาจไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยู่หรือผลการด าเนินงานซ่ึงอาจเกิดขึ้นในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั
และบริษทัไดด้ าเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบันได้ขยาย 
วงกว้างขึ้ นอย่างต่อเน่ือง ท าให้ เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ  และมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผ ลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะติดตาม  
ความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่า
ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นอยา่งสม ่าเสมอ 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน 
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

(1) กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดท าบัญชีเป็นเงินบาทและจัดท างบการเงินตามกฎหมายเป็น
ภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ในประเทศไทย 

(2) งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง 
“การน าเสนองบการเงิน”  ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560  เร่ือง “การจดัท าและส่งงบการเงินและรายการ
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตาม
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง “ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 
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(3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับปีบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี  ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี เร่ิมในหรือหลังวันท่ี  1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท ยกเวน้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (“TFRS 9”) 

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

เม่ือวันท่ี  21 กันยายน 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐาน 
การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 085
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มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของบริษทั 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดย
ใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น และหลักการเก่ียวกับการบัญชี
ป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานเหล่าน้ีน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงทางบญัชีของมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินถือปฏิบตัิสอดคลอ้ง
กบัการปฏิบตัิในช่วงเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 ซ่ึง
กลุ ่มบริษทัและบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ ่มน้ีมาใชโ้ดยรับรู้
ผลกระทบสะสมจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ผลกระทบ
สะสมของการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวในงบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัสรุปไดด้งัน้ี 

รายงานประจำาปี 2563086
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มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของบริษทั 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดย
ใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น และหลักการเก่ียวกับการบัญชี
ป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานเหล่าน้ีน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงทางบญัชีของมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินถือปฏิบตัิสอดคลอ้ง
กบัการปฏิบตัิในช่วงเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 ซ่ึง
กลุ ่มบริษทัและบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ ่มน้ีมาใชโ้ดยรับรู้
ผลกระทบสะสมจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ผลกระทบ
สะสมของการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวในงบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัสรุปไดด้งัน้ี 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

- 5 - 

ตารางต่อไปน้ีแสดงผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 มาใช้ต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

   งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
กำรแสดงรำยกำร วิธีกำรรับรู้รำยกำรตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินเดิม 

วิธีกำรรับรู้รำยกำรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินใหม่ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  
1 มกรำคม 2563  
ตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินเดิม 

 ผลกระทบจำกกำรใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบับที่ 9 

 ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  
1 มกรำคม 2563  
ตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
   บำท  บำท  บำท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
สินทรัพย์        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
เงินลงทุนเผ่ือขาย มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม      
 ผ่านก าไรขาดทุน ผ่านก าไรขาดทุน      
 เบ็ดเสร็จอื่น เบ็ดเสร็จอื่น 8,800,000  (8,800,000)  - 
        
สินทรัพยท์างการเงิน มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม      
ไม่หมุนเวียนอื่น ผ่านก าไรขาดทุน ผ่านก าไรขาดทุน      
 เบ็ดเสร็จอื่น เบ็ดเสร็จอื่น -  8,800,000  8,800,000 

        
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ราคาทุนหักขาดทุนจาก มูลค่ายติุธรรมผ่าน      
 การดอ้ยค่า ก าไรขาดทุน 15,000,000  (15,000,000)  - 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงิน        
ลงทุนระยะยาวอื่น   (15,000,000)  15,000,000  - 

   -  -  - 
        
สินทรัพยท์างการเงิน ราคาทุนหักขาดทุนจาก มูลค่ายติุธรรมผ่าน      
ไม่หมุนเวียนอื่น การดอ้ยค่า ก าไรขาดทุน -  -  - 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) 

ก) ผลกระทบของค านิยามใหม่ของสัญญาเช่า 

การเปล่ียนแปลงค านิยามของสัญญาเช่าส่วนมากเก่ียวข้องกับหลักการควบคุ ม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ก าหนดหลกัการว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่า
หรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยลูกคา้มีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์
ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน ซ่ึงแตกต่างกบัหลกัการ 
“ความเส่ียงและผลตอบแทน” ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 087
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กลุ่มบริษทัและบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าและแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งมาถือปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 กบัสัญญาเช่าทุกสัญญาท่ีเขา้ท าสัญญา
หรือเปล่ียนแปลงในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ไม่วา่จะเป็นทั้งทางฝ่ังผูใ้หเ้ช่าหรือ
ผูเ้ช่าตามสัญญาเช่า) ในการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติั
ใช้คร้ังแรก กลุ่มบริษทัและบริษทัปฏิบติัตามค านิยามใหม่ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 จะไม่เปลี่ยนแปลงขอบเขตของสัญญาท่ีเขา้เง่ือนไขตามค านิยาม
ของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยา่งเป็นสาระส าคญั 

ข) ผลกระทบต่อการบญัชีผูเ้ช่า 

สัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เปล่ียนแปลงการบันทึกบัญชีของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั ส าหรับสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้ถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 สัญญาเช่า ซ่ึงเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติัใช้กบัทุกสัญญา (ยกเวน้
จากท่ีอธิบายดา้นล่าง) กลุ่มบริษทัและบริษทั ปฏิบติัดงัน้ี 

1) รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม
วดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าในอนาคต 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ปรับปรุงด้วยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี 
จ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 

2) รับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ 

3) แยกแสดงจ านวนเงินรวมของการจ่ายช าระเงินสดส าหรับส่วนของเงินต้น  
(จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน) และดอกเบ้ีย (จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน) 
ในงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ 

รายงานประจำาปี 2563088
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กลุ่มบริษทัและบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าและแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งมาถือปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 กบัสัญญาเช่าทุกสัญญาท่ีเขา้ท าสัญญา
หรือเปล่ียนแปลงในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ไม่วา่จะเป็นทั้งทางฝ่ังผูใ้หเ้ช่าหรือ
ผูเ้ช่าตามสัญญาเช่า) ในการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติั
ใช้คร้ังแรก กลุ่มบริษทัและบริษทัปฏิบติัตามค านิยามใหม่ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 จะไม่เปลี่ยนแปลงขอบเขตของสัญญาท่ีเขา้เง่ือนไขตามค านิยาม
ของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยา่งเป็นสาระส าคญั 

ข) ผลกระทบต่อการบญัชีผูเ้ช่า 

สัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เปล่ียนแปลงการบันทึกบัญชีของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั ส าหรับสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้ถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 สัญญาเช่า ซ่ึงเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติัใช้กบัทุกสัญญา (ยกเวน้
จากท่ีอธิบายดา้นล่าง) กลุ่มบริษทัและบริษทั ปฏิบติัดงัน้ี 

1) รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม
วดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าในอนาคต 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ปรับปรุงด้วยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี 
จ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 

2) รับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ 

3) แยกแสดงจ านวนเงินรวมของการจ่ายช าระเงินสดส าหรับส่วนของเงินต้น  
(จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน) และดอกเบ้ีย (จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน) 
ในงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ 
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ส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (เช่น ระยะเวลาปลอดค่าเช่า) รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของการวดัมูลค่า
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า แมว้า่ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
เร่ือง สัญญาเช่า ส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าจะรับรู้โดยน าไปลดค่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุัญญาเช่า 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูก
ทดสอบการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบตัิต่อไปน้ี ส าหรับสัญญาเช่าท่ี
ก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 
เร่ือง สัญญาเช่า  

- กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้อตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล 

- กลุ่มบริษัทและบริษัทปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วนัท่ีน ามาปฏิบัติ ใช ้
คร้ังแรกดว้ยจ านวนของประมาณการหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าท่ีสร้างภาระซ่ึงรับรู้
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบัติใช ้
คร้ังแรกเป็นทางเลือกในการทบทวนการดอ้ยค่า 

- กลุ่มบริษัทและบริษัทเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน นับจากวนัท่ี
น ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพย์
สิทธิการใช ้ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัและบริษทัใชข้อ้เท็จจริงท่ีทราบภายหลงั หากสัญญาประกอบดว้ยสิทธิ  
เลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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สัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

ส าหรับสัญญาเช่าท่ีจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
เร่ือง สัญญาเช่า มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
วดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า ทนัทีก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติั
ใชค้ร้ังแรก ซ่ึงจดัประเภทรายการใหม่เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญา
เช่าตามล าดบั โดยไม่มีการปรับปรุง  

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าบันทึกตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ผลกระทบทางการเงินจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง  
สัญญาเช่า มาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้า 
ถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามหลักการมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง 
สัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยจ านวนเท่ากับหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้าหรือคา้งจ่ายซ่ึง
เกี่ยวขอ้งกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัที่น ามาปฏิบตัิใช้
คร้ังแรก หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัและบริษทั อตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่าถวัเฉล่ียท่ีน ามาใชก้บัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ ร้อยละ 6.25 และร้อยละ 6.00 

ตารางต่อไปน้ีแสดงภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
การกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีน ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก และหน้ีสินตามสัญญาเช่ารับรู้ใน 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

รายงานประจำาปี 2563090



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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สัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

ส าหรับสัญญาเช่าท่ีจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
เร่ือง สัญญาเช่า มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
วดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า ทนัทีก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติั
ใชค้ร้ังแรก ซ่ึงจดัประเภทรายการใหม่เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญา
เช่าตามล าดบั โดยไม่มีการปรับปรุง  

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าบันทึกตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ผลกระทบทางการเงินจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง  
สัญญาเช่า มาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้า 
ถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามหลักการมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง 
สัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยจ านวนเท่ากับหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้าหรือคา้งจ่ายซ่ึง
เกี่ยวขอ้งกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัที่น ามาปฏิบตัิใช้
คร้ังแรก หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัและบริษทั อตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่าถวัเฉล่ียท่ีน ามาใชก้บัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ ร้อยละ 6.25 และร้อยละ 6.00 

ตารางต่อไปน้ีแสดงภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
การกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีน ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก และหน้ีสินตามสัญญาเช่ารับรู้ใน 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่  ผลกระทบจำกกำรใช้  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
 1 มกรำคม 2563  มำตรฐำนกำรรำยงำน  1 มกรำคม 2563 
 ตำมมำตรฐำน  ทำงกำรเงินฉบับที่ 16  ตำมมำตรฐำน 
 กำรรำยงำน    กำรรำยงำน 
 ทำงกำรเงินเดิม    ทำงกำรเงินใหม่ 
 บำท  บำท  บำท 

สินทรัพย์      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 562,297,382  (14,305,127)  547,992,255 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  38,975,693  38,975,693 
      
หนี้สิน      
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ี

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7,264,540 
 

(7,264,540) 
 

- 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

- 
 

10,366,845 
 

10,366,845 
ดอกเบ้ียจ่ายสัญญาเช่าการเงินรอตดับญัชี 

ท่ีก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (684,283) 
 

684,283 
 

- 
ดอกเบ้ียจ่ายสัญญาเช่ารอตดับญัชี 

ท่ีก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

- 
 

(2,165,378) 
 

(2,165,378) 
 6,580,257  1,621,210  8,201,467 
      
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 7,833,470  (7,833,470)  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  36,907,219  36,907,219 
ดอกเบ้ียจ่ายสัญญาเช่าการเงินรอตดับญัชี (283,281)  283,281  - 
ดอกเบ้ียจ่ายสัญญาเช่ารอตดับญัชี -  (6,287,079)  (6,287,079) 
 7,550,189  23,069,951  30,620,140 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 091



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

- 10 - 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่  ผลกระทบจำกกำรใช้  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
 1 มกรำคม 2563  มำตรฐำนกำรรำยงำน  1 มกรำคม 2563 
 ตำมมำตรฐำน  ทำงกำรเงินฉบับที่ 16  ตำมมำตรฐำน 
 กำรรำยงำน    กำรรำยงำน 
 ทำงกำรเงินเดิม    ทำงกำรเงินใหม่ 
 บำท  บำท  บำท 

สินทรัพย์      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 47,899,619  (805,798)  47,093,821 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  25,476,364  25,476,364 

      
หนี้สิน      
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 613,420 
 

(613,420) 
 

- 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี - 
 

3,695,130 
 

3,695,130 
ดอกเบ้ียจ่ายสัญญาเช่าการเงินรอตดับญัชีท่ี

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (20,595) 
 

20,595 
 

- 
ดอกเบ้ียจ่ายสัญญาเช่ารอตดับญัชีท่ีก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี - 
 

(1,501,690) 
 

(1,501,690) 
 592,825  1,600,615  2,193,440 
      

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  29,073,749  29,073,749 
ดอกเบ้ียจ่ายสัญญาเช่ารอตดับญัชี -  (6,003,798)  (6,003,798) 

 -  23,069,951  23,069,951 

รายงานประจำาปี 2563092



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(“COVID-19”) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีให้เป็นทางเลือกส าหรับทุกกิจการท่ีถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ เน่ืองจากการ
จดัท างบการเงินในช่วงเวลาท่ี COVID-19 ยงัคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง  
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหารของกิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจ
อยา่งมากในการประมาณการ หรือในการวดัมูลค่าและรับรู้รายการทางบญัชี แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีฉบบัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทาง
บัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับสถานการณ์ดังกล่าว ทั้ งน้ี กิจการ
สามารถใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีส าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
รายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ทั้ งน้ี กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่ได้ใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวในการจัดท า 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากยงัไม่มีเหตุท่ีเขา้เง่ือนไขตาม
มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวดงักล่าว 

(4) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผล
บงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้ นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการ
อา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเวน้การปรับปรุงค านิยาม
และขอ้ก าหนดทางการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 
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กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ประกอบดว้ยการปรับปรุง
ค านิยามและเกณฑก์ารรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งการเพิ่มแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
วดัมูลค่า การตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 
นอกจากน้ี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ยงัไดอ้ธิบายให้ชดัเจน
ขึ้นถึงความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ 
ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนในการวดัมูลค่าของขอ้มูลทางการเงิน 

ค านิยามของธุรกิจ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ท่ีปรับปรุงใหม่ ไดอ้ธิบาย
ให้ชดัเจนขึ้นถึงค านิยามของธุรกิจ และเพิ่มทางเลือกการทดสอบการกระจุกตวั โดยกลุ่ม
กิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้าจะถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจหากมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่
ของสินทรัพยข์ั้นตน้ท่ีไดม้านั้นกระจุกตวัอยูใ่นสินทรัพยท่ี์สามารถระบุตวัตนไดร้ายการ
เดียวหรือกลุ่มของสินทรัพยท่ี์คลา้ยคลึงกัน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี
ก าหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และสามารถ  
ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ค านิยามของความมีสาระส าคญั 

การปรับปรุงค านิยามของความมีสาระส าคญั ท าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบาย
การบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด รวมทั้งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนท่ีอา้งอิงถึงความมีสาระส าคญั โดยการปรับปรุงน้ีเพื่อให ้
ค านิยามเป็นแนวทางเดียวกันกับกรอบแนวคิด โดยให้ใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป
ส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 

เน่ืองจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ท าให้มีการปรับปรุงขอ้ก าหนดของการบญัชี
ป้องกันความเส่ียงโดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

รายงานประจำาปี 2563094
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กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ประกอบดว้ยการปรับปรุง
ค านิยามและเกณฑก์ารรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งการเพิ่มแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
วดัมูลค่า การตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 
นอกจากน้ี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ยงัไดอ้ธิบายให้ชดัเจน
ขึ้นถึงความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ 
ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนในการวดัมูลค่าของขอ้มูลทางการเงิน 

ค านิยามของธุรกิจ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ท่ีปรับปรุงใหม่ ไดอ้ธิบาย
ให้ชดัเจนขึ้นถึงค านิยามของธุรกิจ และเพิ่มทางเลือกการทดสอบการกระจุกตวั โดยกลุ่ม
กิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้าจะถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจหากมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่
ของสินทรัพยข์ั้นตน้ท่ีไดม้านั้นกระจุกตวัอยูใ่นสินทรัพยท่ี์สามารถระบุตวัตนไดร้ายการ
เดียวหรือกลุ่มของสินทรัพยท่ี์คลา้ยคลึงกัน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี
ก าหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และสามารถ  
ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ค านิยามของความมีสาระส าคญั 

การปรับปรุงค านิยามของความมีสาระส าคญั ท าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบาย
การบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด รวมทั้งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนท่ีอา้งอิงถึงความมีสาระส าคญั โดยการปรับปรุงน้ีเพื่อให ้
ค านิยามเป็นแนวทางเดียวกันกับกรอบแนวคิด โดยให้ใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป
ส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 

เน่ืองจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ท าให้มีการปรับปรุงขอ้ก าหนดของการบญัชี
ป้องกันความเส่ียงโดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

TFRS 16 ไดมี้การปรับปรุงส าหรับการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวนัท่ีมี 
ผลบังคบัใช้ได้ การปรับปรุงน้ีเพื่อเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติส าหรับผูเ้ช่า โดย 
ไม่จ าเป็นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่ าท่ี เกิดขึ้ นอัน เป็นผลโดยตรงจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่าไม่ใช่
การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า นอกจากน้ี TFRS 16 ฉบับปรับปรุง ได้เพิ่มข้อก าหนด
ส าหรับขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดยกิจการตอ้งถือ
ปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตใหกิ้จการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี
มีผลบงัคบัใช้ได้ ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรังปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือ
วนัท่ี 27 มกราคม 2564 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมา
เร่ิมถือปฏิบติักับงบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั เม่ือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทอยู่ระหว่าง 
การประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.2 สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

2.3 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึ้ นจากงบการเงินตาม 
กฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั
ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

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

กลุ่มบริษทับันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้
ส าหรับการซ้ือบริษทัย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และ
หน้ีสินท่ีก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนได้เสียในส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินที่ผูซ้ื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนที่เกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือ
จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ี
อาจเกิดขึ้นท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการ
รวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของ
หุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อต้องวดัมูลค่าส่วนได้เสียท่ี 
ผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและ
รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในก าไรหรือขาดทุน 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงั
วนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ี
คาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และให้
บนัทึกการจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมใน 
ผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือ

รายงานประจำาปี 2563096
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2.3.1 บญัชีกลุ่มบริษทั - เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
บริษัทย่อย 
บริษทัย่อยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทั
ควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริษทัมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจาก
การ เก่ียวข้องกับผู ้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถท าให้ เกิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการใช้อ านาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของ
บริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัย่อย 
กลุ่มบริษทัจะไม่น างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนับจากวนัท่ี
กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจควบคุม 

กลุ่มบริษทับันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้
ส าหรับการซ้ือบริษทัย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และ
หน้ีสินท่ีก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนได้เสียในส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินที่ผูซ้ื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนที่เกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือ
จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ี
อาจเกิดขึ้นท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการ
รวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของ
หุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อต้องวดัมูลค่าส่วนได้เสียท่ี 
ผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและ
รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในก าไรหรือขาดทุน 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงั
วนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ี
คาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และให้
บนัทึกการจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 

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

กลุ่มบริษทัจะตดัรายการบญัชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียงัไม่ได้เกิดขึ้นจริง
ระหว่างกนัในกลุ่มบริษทั ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตดัรายการในท านองเดียวกนั 
เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า นโยบายการบญัชี
ของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหัก             
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดขึ้น
จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั้นจะรวมตน้ทุนทางตรง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 

รายช่ือของบริษทัย่อยของกลุม่บริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 

รายการและส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ี
เป็นของเจ้าของกลุ่มบริษทั ส าหรับการซ้ือส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่าง
ระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาใน
บริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และก าไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 097
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การจ าหน่ายบริษัทย่อย  
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุม ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีเหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้
มูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้น
จะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงค์ในการ 
วดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือ
สินทรัพยท์างการเงิน ส าหรับทุกจ านวนท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่ากลุ่มบริษทัมีการจ าหน่ายสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 

บริษัทร่วม 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใตว้ิธี
ส่วนได้เสีย กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของ
เงินลงทุนน้ีจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุน
ของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู่ เงินลงทุนในบริษทัร่วมของ
กลุ่มบริษทัรวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 

ถา้ส่วนได้เสียของเจ้าของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ  
กิจการตอ้งจดัประเภทรายการท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเขา้ก าไรหรือขาดทุน
เฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 

ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีเกิดขึ้นภายหลงัการไดม้าจะ
รวมไวใ้นก าไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดขึ้นภายหลงั
การไดม้าจะรวมไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงั
การไดม้าดังกล่าวขา้งตน้ จะปรับปรุงกับราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่ง
ขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 

กลุ่มบริษทัมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีวา่มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดขึ้นกลุ่มบริษทัจะค านวณผลขาดทุน
จากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบญัชีของ

รายงานประจำาปี 2563098
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การจ าหน่ายบริษัทย่อย  
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุม ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีเหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้
มูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้น
จะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงค์ในการ 
วดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือ
สินทรัพยท์างการเงิน ส าหรับทุกจ านวนท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่ากลุ่มบริษทัมีการจ าหน่ายสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 

บริษัทร่วม 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใตว้ิธี
ส่วนได้เสีย กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของ
เงินลงทุนน้ีจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุน
ของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู่ เงินลงทุนในบริษทัร่วมของ
กลุ่มบริษทัรวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 

ถา้ส่วนได้เสียของเจ้าของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ  
กิจการตอ้งจดัประเภทรายการท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเขา้ก าไรหรือขาดทุน
เฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 

ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีเกิดขึ้นภายหลงัการไดม้าจะ
รวมไวใ้นก าไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดขึ้นภายหลงั
การไดม้าจะรวมไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงั
การไดม้าดังกล่าวขา้งตน้ จะปรับปรุงกับราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่ง
ขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 

กลุ่มบริษทัมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีวา่มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดขึ้นกลุ่มบริษทัจะค านวณผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบญัชีของ
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เงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

รายการก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะตดับญัชีเท่าท่ี
กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดขึ้นจริงก็จะตดับญัชี
ในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า  

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีด้วยราค าทุน
หักการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดขึ้น
จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุน
ทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 

2.3.2 เคร่ืองมือทางการเงิน 
นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนท่ีไม่ใช่เงินลงทุนในบริษทัย่อย เงินลงทุนใน
บริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
และแสดงรายการเป็นสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนท่ีไม่ใช่เงินลงทุนในบริษทัย่อย เงินลงทุนใน
บริษทัร่วมหรือการร่วมค้า และมีความตั้งใจจะถือเงินลงทุนระยะยาว วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  และแสดงรายการเป็นสินทรัพย์ทาง
การเงินอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และ
แสดงรายการเป็นสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิด
ขึ้นกบัลูกหน้ีการคา้ จ านวนเงินของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวดั
มูลค่าใหม่ทุกวนัที่รายงานเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิต
จากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 099
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กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
เสมอส าหรับลูกหน้ีการคา้ ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับสินทรัพยท์าง
การเงินเหล่าน้ี ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารองขึ้นอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนดา้น
เครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัและบริษทัปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะ
ของลูกหน้ีการค้า สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไป และการประเมินทิศทางทั้ งใน
ปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนทั้งหมดกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ เม่ือมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัในความเส่ียงดา้น
เครดิตตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก อย่างไรก็ตาม หากความเส่ียงด้านเครดิตของ
เคร่ืองมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินนั้นด้วย
จ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปฏิบติัผิดสัญญาท่ีมีความเป็นไปไดว้่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคาดไว ้ในทางกลบักันผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้าแสดงถึงสัดส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิด
ตลอดอายุท่ีคาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ปฏิบติัผิดสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมี
ความเป็นไปไดว้า่จะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัท่ีรายงาน 

การวัดมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการค านวณความน่าจะ
เป็นของการปฏิบติัผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีการคา้
ปฏิบติัผิดสัญญา (เช่น ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) และยอดหน้ี
เม่ือลูกหน้ีการคา้ปฏิบติัผิดสัญญา การประเมินค านวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติั
ผิดสัญญาและร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นเม่ือลูกหน้ีการค้าปฏิบัติ 
ผิดสัญญาขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีตปรับปรุงด้วยการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 
ส าหรับยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีการคา้ปฏิบติัผิดสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินแสดงโดย
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีรายงาน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุน
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดเพื่อปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งผ่านบญัชี

รายงานประจำาปี 2563100
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กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
เสมอส าหรับลูกหน้ีการคา้ ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับสินทรัพยท์าง
การเงินเหล่าน้ี ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารองขึ้นอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนดา้น
เครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัและบริษทัปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะ
ของลูกหน้ีการค้า สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไป และการประเมินทิศทางทั้ งใน
ปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนทั้งหมดกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ เม่ือมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัในความเส่ียงดา้น
เครดิตตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก อย่างไรก็ตาม หากความเส่ียงด้านเครดิตของ
เคร่ืองมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินนั้นด้วย
จ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปฏิบติัผิดสัญญาท่ีมีความเป็นไปไดว้่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคาดไว ้ในทางกลบักันผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้าแสดงถึงสัดส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิด
ตลอดอายุท่ีคาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ปฏิบติัผิดสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมี
ความเป็นไปไดว้า่จะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัท่ีรายงาน 

การวัดมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการค านวณความน่าจะ
เป็นของการปฏิบติัผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีการคา้
ปฏิบติัผิดสัญญา (เช่น ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) และยอดหน้ี
เม่ือลูกหน้ีการคา้ปฏิบติัผิดสัญญา การประเมินค านวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติั
ผิดสัญญาและร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นเม่ือลูกหน้ีการค้าปฏิบัติ 
ผิดสัญญาขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีตปรับปรุงด้วยการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 
ส าหรับยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีการคา้ปฏิบติัผิดสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินแสดงโดย
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีรายงาน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุน
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดเพื่อปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งผ่านบญัชี

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

- 19 - 

ค่าเผื่อผลขาดทุน ซ่ึงค่าเผื่อผลขาดทุนรับรู้ในก าไรขาดทุน และไม่ลดมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยท์างการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน 

การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะ
ไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์างการ
เงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้ งหมดของ
สินทรัพยใ์หกิ้จการอ่ืน  

ณ วนัท่ีตัดรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่าง
ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บและ
คา้งรับ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าหนีสิ้นทางการเงิน 
หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย  
กลุ่มบริษทัและบริษทัเลือกวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเม่ือเขา้
เง่ือนไขท่ีก าหนด 

วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีการค านวณราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงินและ
ปันส่วนดอกเบ้ียจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ี
ใชใ้นการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทุนใน
การรับและจ่ายทั้ งหมด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ต้นทุนการท า
รายการ และส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าอ่ืนๆ ) ตลอดอายุท่ีคาดไวข้องหน้ีสินทาง
การเงินหรือ (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาท่ีสั้นกว่า เพื่อให้ไดร้าคาทุนตดัจ าหน่าย
ของหน้ีสินทางการเงิน 

การตัดรายการของหนีสิ้นทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เม่ือภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัได้มีการปฏิบติัตามแลว้ ไดมี้การยกเลิก หรือส้ินสุด ผลแตกต่างระหว่างมูลค่า
ตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงินท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 101
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2.3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เม่ือทวงถามเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ี
ได้มา เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

2.3.4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดั
มูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยูห่ักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประมาณจากการ
สอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคา
ตามบัญชีของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีการค้า  
หน้ีสูญท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะ
วดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการค้า
เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้  หน้ีสูญท่ีเกิดขึ้นจะรับรู้ไวใ้น
ก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเปิดเผยไวห้มายเหตุขอ้ 2.3.2 

2.3.5 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทนุหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ราคาทุน
ของสินคา้ค านวณโดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือและ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้ ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลด
เกี่ยวขอ้งทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที่ได ้รับคืน กลุ ่มบริษทัและบริษทับนัทึก
บญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจ าเป็น 

รายงานประจำาปี 2563102
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2.3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เม่ือทวงถามเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ี
ได้มา เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

2.3.4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดั
มูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยูห่ักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประมาณจากการ
สอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคา
ตามบัญชีของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีการค้า  
หน้ีสูญท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะ
วดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการค้า
เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้  หน้ีสูญท่ีเกิดขึ้นจะรับรู้ไวใ้น
ก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเปิดเผยไวห้มายเหตุขอ้ 2.3.2 

2.3.5 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทนุหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ราคาทุน
ของสินคา้ค านวณโดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือและ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้ ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลด
เกี่ยวขอ้งทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที่ได ้รับคืน กลุ ่มบริษทัและบริษทับนัทึก
บญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจ าเป็น 
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2.3.6 สัญญาก่อสร้าง 
รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 
รายได้ตามสัญญาก่อสร้างประกอบด้วยจ านวนเม่ือเร่ิมแรกตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญาบวก
จ านวนท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะก่อให้เกิดรายได้
และสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

เม่ือสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายไดต้ามสัญญา
จะถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามระดับความก้าวหน้า
หรือขั้นความส าเร็จของการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบัติให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้วิธี
ผลผลิต โดยระดบัความกา้วหนา้หรือขั้นความส าเร็จประเมินจากการส ารวจอตัราส่วน
ของงานก่อสร้างที่ท าเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณาจาก
การส ารวจทางกายภาพ ดงันั้น กลุ่มบริษทัตอ้งส ารวจอตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จ
กบังานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยพิจารณาจากการส ารวจทางกายภาพ 

หากไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายไดต้ามสัญญา
ก่อสร้างจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกวา่ตน้ทุนค่าก่อสร้างตามสัญญาท่ีเกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนน้ันคืน 

ผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 
เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุนค่าก่อสร้างทั้งส้ินจะสูงกว่ารายไดต้ามสัญญา
ก่อสร้างทั้งส้ิน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญา
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

มูลค่างานท่ีท าเสร็จท่ียงัไม่ได้เรียกช าระและรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 
จ านวนรวมของตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบนัและก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้แลว้ของแต่ละ
สัญญาจะน าไปเปรียบเทียบกบัเงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูจ้า้งถึงวนัส้ินปี 

หากตน้ทุนของงานระหว่างก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นรวมกบัก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้แลว้ของ
แต่ละสัญญามีจ านวนสูงกว่างวดท่ีเรียกเก็บ ผลต่างท่ีเกิดขึ้นจะแสดงเป็นยอดสินทรัพย์
ในบญัชีมูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่เรียกเก็บ 
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หากจ านวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บสูงกว่าต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นรวมกับ
ก าไรขาดทุนท่ีรับรู้แลว้ของแต่ละสัญญา ผลต่างท่ีเกิดขึ้นจะแสดงเป็นยอดหน้ีสินในบญัชี
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 

งานระหว่างก่อสร้าง 
ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการก่อสร้างท่ีตอ้งท าในอนาคตรับรู้
เป็นงานระหวา่งก่อสร้างหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

2.3.7 เงินลงทุน 
นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

เงินลงทุนช่ัวคราว 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนประเภทหลกัทรัพยหุ์้นทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใชร้าคาเสนอซ้ือของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวด 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้รับรู้เป็น
รายการก าไรหรือรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายรับรู้ใน
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น ในกรณีที่มีการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้
ผลขาดทุนนั้นทนัทีในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

การวัดมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินใน
รายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้ นจะ
สามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง บริษทัพิจารณาถึง
ลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคา
ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายติุธรรมและ/หรือการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินน้ีใชต้ามเกณฑต์ามท่ีกล่าว  

รายงานประจำาปี 2563104
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หากจ านวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บสูงกว่าต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นรวมกับ
ก าไรขาดทุนท่ีรับรู้แลว้ของแต่ละสัญญา ผลต่างท่ีเกิดขึ้นจะแสดงเป็นยอดหน้ีสินในบญัชี
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 

งานระหว่างก่อสร้าง 
ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการก่อสร้างท่ีตอ้งท าในอนาคตรับรู้
เป็นงานระหวา่งก่อสร้างหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

2.3.7 เงินลงทุน 
นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

เงินลงทุนช่ัวคราว 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนประเภทหลกัทรัพยหุ์้นทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใชร้าคาเสนอซ้ือของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวด 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้รับรู้เป็น
รายการก าไรหรือรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายรับรู้ใน
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น ในกรณีที่มีการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้
ผลขาดทุนนั้นทนัทีในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

การวัดมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินใน
รายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะ
สามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง บริษทัพิจารณาถึง
ลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคา
ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายติุธรรมและ/หรือการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินน้ีใชต้ามเกณฑต์ามท่ีกล่าว  
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เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนคือเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการ
ของตลาดแสดงในราคาทุนหกัการดอ้ยค่า 

นโยบายท่ีปฏิบั ติใช้ตั้งแต่วันท่ี  1 มกราคม 2563 อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ 2.3.2 

2.3.8 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการ
เพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอย่าง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้านโดยกิจการในกลุ่ม
บริษทั จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย ์ท่ีอยู่
ระหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 
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เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนออก 

มูลค่ายุติธรรมจะต้องสะท้อนถึงกระแสเงินสดจ่ายต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเน่ืองจาก
อสังหาริมทรัพย ์กระแสเงินสดจ่ายบางรายการได้สะท้อนอยู่ในรูปหน้ีสินแล้วรวมทั้ง
หน้ีสินสัญญาเช่าทางการเงิน ในขณะท่ีรายการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสดจ่ายรวมทั้ง
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้น ยงัไม่มีการรับรู้ในงบการเงิน 
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มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไม่ได้สะทอ้นถึงรายจ่ายฝ่ายทุนใน
อนาคตท่ีจะจ่ายเพ่ือปรับปรุงหรือท าให้อสังหาริมทรัพยน์ั้นดีขึ้น และไม่ไดส้ะทอ้นถึง
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะได้รับจากรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตนั้น เวน้แต่ 
ผูมี้ส่วนร่วมทางการตลาดจะน ามาพิจารณาในการหามูลค่าของอสังหาริมทรัพย ์

กลุ่มบริษทัจะตอ้งตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เม่ือกิจการจ าหน่ายหรือ
เลิกใช้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้นอย่างถาวร และคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจ าหน่าย 

กรณีที่กลุ่มบริษทัจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยที์่มูลค่ายุติธรรมโดยผูซ้ื้อและผูข้ายไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกันและเจรจาต่อรองในลกัษณะท่ีเป็นอิสระจากกัน มูลค่าตามบญัชี
ก่อนขายจะมีการปรับไปใช้ราคาในการท ารายการ และบนัทึกผลก าไรสุทธิจาก
การปรับมูลค่าของอสังหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมในก าไรหรือขาดทุน 

หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ท่ีดินไม่มีการหักค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอ่ืน  ๆ 
จะค านวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อท่ีปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้
ประโยชน์ 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเมื่อมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตใน
รายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 

2.3.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย  ์ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
การซ้ือสินทรัพยน์ั้น 

รายงานประจำาปี 2563106
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ราคาทุนของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึง ราคาซ้ือ อากรขาเขา้ ภาษีซ้ือท่ี
เรียกคืนไม่ได้ (หลงัหักส่วนลดการคา้ และจ านวนท่ีได้รับคืนจากผูข้าย) และตน้ทุน
ทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสถานท่ีและ
สภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร รวมทั้งตน้ทุนท่ีประมาณท่ีดี
ท่ีสุดส าหรับการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระผกูพนั
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีเกิดขึ้นเม่ือกิจการได้สินทรัพยน์ั้นมาหรือเป็นผลจากการใช้
สินทรัพยน์ั้นในช่วงเวลาหน่ึง 

ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีก
สินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษทัและบริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า
ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าตามบญัชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตดัรายการ
ออก ส าหรับค่า ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืน  ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละ
ชนิดตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ตามอายสุัญญาเช่า,  20 ปี และ 25  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 
อุปกรณ์ส าหรับการผลิตและออกอากาศ 5 - 10  ปี 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอาย ุ
การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 

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

2.3.10 ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมคือส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่ม
กิจการในสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีระบุได้ และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ นของบริษัทย่อย  
ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงบริษทัย่อยนั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัย่อยจะแสดง
เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ 
ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือมีการขายกิจการ 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ี
ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนั
ซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ท่ีเกิดความนิยมเกิดขึ้นและระบุส่วนงาน
ด าเนินงานได ้

2.3.11  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมาจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน
โดยค านวณจากตน้ทุนในการไดม้า และการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
สามารถน ามาใช้งานไดต้ามประสงค ์และจะถูกตดัจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

2.3.12 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบ
การดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า 
เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าสุทธิท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่าระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย

รายงานประจำาปี 2563108
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เทียบกบัมูลค่าจากการใช ้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้
เพื่อวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน
นอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมิน
ความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

2.3.13  สัญญาเช่า 
นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีเป็นผูเ้ช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
กลุ่มบริษัทและบริษัทประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญา
เช่าระยะสั้น (อายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานด้วยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เวน้แต่เกณฑ์ท่ีเป็นระบบอ่ืนท่ีดีกว่าซ่ึงเป็นตัวแทนของ
รูปแบบเวลาท่ีแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่า 

หนีสิ้นตามสัญญา 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี
ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า แต่หากอตัรา
นั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม 

การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ประกอบดว้ย 

• การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าคงท่ีโดยเน้ือหา)  หัก
ลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าใด ๆ  

• การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรือ
อตัรา ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 109



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

- 28 - 

• จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

• ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใช้สิทธิ
เลือกนั้น 

• การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่า 
ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อ
สะทอ้นการช าระการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกับหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ี
เก่ียวขอ้ง การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรง
เร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุนหักค่าเส่ือม
ราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้คิดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้นกว่าของอายุสัญญาเช่าและ
อายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของใน
สินทรัพยอ์า้งอิงหรือราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สะทอ้นว่า บริษทัและบริษทัยอ่ย
จะใช้สิทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีเก่ียวขอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเส่ือมราคาเร่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง
ตามอายขุองสัญญาเช่า ดงัต่อไปน้ี 

ท่ีดิน  12 ปี 6 เดือน 
ยานพาหนะ 5  ปี 
เคร่ืองจกัร  2  ปี 
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• จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

• ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใช้สิทธิ
เลือกนั้น 

• การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่า 
ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อ
สะทอ้นการช าระการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกับหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ี
เก่ียวขอ้ง การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรง
เร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุนหักค่าเส่ือม
ราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้คิดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้นกว่าของอายุสัญญาเช่าและ
อายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของใน
สินทรัพยอ์า้งอิงหรือราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สะทอ้นว่า บริษทัและบริษทัยอ่ย
จะใช้สิทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีเก่ียวขอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเส่ือมราคาเร่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง
ตามอายขุองสัญญาเช่า ดงัต่อไปน้ี 

ท่ีดิน  12 ปี 6 เดือน 
ยานพาหนะ 5  ปี 
เคร่ืองจกัร  2  ปี 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ยกแสดงบรรทดัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 
สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนจากการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่า
บนัทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน จะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่า 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน หากสัญญานั้นโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยไ์ปใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

สินทรัพย์ท่ีเช่าจะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระ
หน้ีสินท่ีจะตอ้งจ่าย ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เช่าค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ละรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ดอกเบ้ียซ่ึงค านวณโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหรือตน้ทุนทาง
การเงินรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

2.3.14  เงินกูย้มื 
เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัท า
รายการท่ีเกิดขึ้น เงินกูย้มืวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายผลต่างระหวา่ง
เงินท่ีได้รับ (หักด้วยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดขึ้น) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อ
ช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตลอดช่วงเวลา
การกูย้มืโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงินกูใ้นกรณี
ท่ีมีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะ
รอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใช้วงเงิน
บางส่วนหรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ ส าหรับการให้บริการ
สภาพคล่องและจะตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 111
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เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจาก
เง่ือนไขให้เล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

2.3.15 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจ านวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและ  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

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

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใช้ในการค านวณ
ก าไรทางภาษี (ฐานภาษี) กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส 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 

รายงานประจำาปี 2563112
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เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจาก
เง่ือนไขให้เล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

2.3.15 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 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใช้ในการค านวณ
ก าไรทางภาษี (ฐานภาษี) กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส 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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2.3.16 ผลประโยชน์พนกังาน 
ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทัประกอบดว้ยผลประโยชน์หลงัออก
จากงานทั้งท่ีเป็นโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงิน
เป็นโครงการท่ีกลุ่มบริษัทและบริษัทจ่ายเงินสมทบให้กับกิจการท่ีแยกต่างหาก  
กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ี
จะตอ้งจ่ายช าระเพิ่มเติมจากท่ีไดส้มทบไวแ้ลว้หากกองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะ
จ่ายช าระภาระผูกพนัจากการให้บริการของพนักงานทั้งในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน 
โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการ
ผลประโยชน์จะก าหนดจ านวนผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายุ ซ่ึงจะ
ขึ้ นอยู่กับปัจจัยหน่ึงหรือหลายปัจจัย เช่น อายุของพนักงาน อายุการท างาน และ
ค่าตอบแทน 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
- โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยใช้แผนการก าหนดอตัรา
การจ่ายสมทบโดยท่ีสินทรัพยข์องกองทุนไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั
และบริษทัและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงิน
เขา้สมทบกองทุนจากพนกังานและกลุ่มบริษทัและบริษทั เงินจ่ายสมทบเขา้กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพของกลุ่มบริษัทและบริษัท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรขาดทุน
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกี่ยวขอ้ง ส าหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้
เป็นสินทรัพย์จนกว่าจะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบก าหนดจ่าย 

- โครงการผลประโยชน์ 
ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจา้งงานของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั พนักงานท่ีท างานครบ 120 วนั มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเน่ืองจากการเลิกจ้าง 
การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน หรือ 
เม่ือท างานครบอายุเกษียณ 60 ปี ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดโดยขึ้นอยู่กบัระยะเวลา
ท างาน ซ่ึงอตัราท่ีใช้ในปัจจุบนัก าหนดไว ้400 วนัของเงินเดือนเดือนสุดทา้ยและ
อาจปรับปรุงเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 

หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
ของภาระผูกพนั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 113
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โครงการ และปรับปรุงดว้ยตน้ทุนบริการในอดีตที่ยงัไม่รับรู้ ภาระผูกพนัน้ีค านวณ
โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้
ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด
ออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงิน
เดียวกับสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพัน และวนัครบก าหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับ
ระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระผกูพนัโครงการ 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่เกิดขึ้นจาก
การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐาน ส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิด  

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่การเปล่ี ยนแปลง
โครงการผลประโยชน์นั้ นจะมีเง่ือนไขซ่ึงผูกกับระยะเวลาท่ีพนักงานยังคงต้อง
ให้บริการตามท่ีก าหนด (ระยะเวลาการให้สิทธิ) ซ่ึงในกรณีน้ีตน้ทุนการให้บริการใน
อดีตจะถูกตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ ตน้ทุนบริการในอดีต
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระด้วยตราสารทุนท่ีกิจการให้สิทธิแก่ผูบ้ริหารและ
พนักงาน จะถูกวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ ณ วนัท่ีให้สิทธิ มูลค่า
ยุติธรรมของตราสารทุน ท่ีออกให้  ว ัดมูลค่าโดยวิธี  Binomial Model ภายใต้ข้อ
สมมติฐานทางการเงิน เช่น ราคาหุ้น ณ วนัท่ีให้ใบส าคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ  
ค่าความผนัผวนของราคาหุ้นท่ีคาดหวงั ช่วงเวลาท่ีคาดว่าจะมีผูม้าใช้ใบส าคญัแสดง
สิทธิครบ อตัราเงินปันผลท่ีคาดหวงั และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง 

มูลค่ายุติธรรมจะพิจารณา ณ วนัท่ีให้สิทธิ จะถูกบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายดว้ยวิธีเส้นตรง
ตลอดระยะเวลาท่ีตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิ และรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี
เก่ียวขอ้ง ภายใตข้อ้สันนิษฐานของกลุ่มบริษทัและบริษทัว่า ตราสารทุนดงักล่าวจะถูก
ใชสิ้ทธิทั้งหมด 

รายงานประจำาปี 2563114
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โครงการ และปรับปรุงดว้ยตน้ทุนบริการในอดีตที่ยงัไม่รับรู้ ภาระผูกพนัน้ีค านวณ
โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้
ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด
ออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงิน
เดียวกับสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพัน และวนัครบก าหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับ
ระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระผกูพนัโครงการ 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่เกิดขึ้นจาก
การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐาน ส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิด  

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่การเปล่ี ยนแปลง
โครงการผลประโยชน์นั้ นจะมีเง่ือนไขซ่ึงผูกกับระยะเวลาท่ีพนักงานยังคงต้อง
ให้บริการตามท่ีก าหนด (ระยะเวลาการให้สิทธิ) ซ่ึงในกรณีน้ีตน้ทุนการให้บริการใน
อดีตจะถูกตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ ตน้ทุนบริการในอดีต
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระด้วยตราสารทุนท่ีกิจการให้สิทธิแก่ผูบ้ริหารและ
พนักงาน จะถูกวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ ณ วนัท่ีให้สิทธิ มูลค่า
ยุติธรรมของตราสารทุน ท่ีออกให้  ว ัดมูลค่าโดยวิธี  Binomial Model ภายใต้ข้อ
สมมติฐานทางการเงิน เช่น ราคาหุ้น ณ วนัท่ีให้ใบส าคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ  
ค่าความผนัผวนของราคาหุ้นท่ีคาดหวงั ช่วงเวลาท่ีคาดว่าจะมีผูม้าใช้ใบส าคญัแสดง
สิทธิครบ อตัราเงินปันผลท่ีคาดหวงั และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง 

มูลค่ายุติธรรมจะพิจารณา ณ วนัท่ีให้สิทธิ จะถูกบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายดว้ยวิธีเส้นตรง
ตลอดระยะเวลาท่ีตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิ และรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี
เก่ียวขอ้ง ภายใตข้อ้สันนิษฐานของกลุ่มบริษทัและบริษทัว่า ตราสารทุนดงักล่าวจะถูก
ใชสิ้ทธิทั้งหมด 
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ทุก ๆ ส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัและบริษทัจะประมาณจ านวนผูม้าใช้ตรา
สารทุนดงักล่าว หากขอ้มูลในภายหลงับ่งช้ีวา่จ านวนตราสารทุนท่ีคาดว่าจะไดรั้บสิทธิ
แตกต่างจากประมาณการเดิม ณ วนัท่ีได้รับสิทธิ ส่วนต่างจะถูกบันทึกในงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและปรับปรุงส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

2.3.17  ประมาณการหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตาม
กฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัท าไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึง
การช าระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ 

ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มบริษทัและบริษทัก าหนดความ
น่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพนัเหล่านั้น โดยพิจารณา
จากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั้งประเภท แมว้่าความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อช าระภาระผูกพนับางรายการท่ีจดัอยู่ในประเภท
เดียวกนัจะมีระดบัต ่า   

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนั
ของรายจ่ายที่คาดว่าจะตอ้งน ามาจ่ายช าระภาระผูกพนั  โดยใช้อตัราก่อนภาษีซ่ึง
สะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหน้ีสิน
เน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 

2.3.18  เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมีเหตุผลชัดเจนว่าจะได้รับ
การอุดหนุนนั้นและกลุ่มบริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดมาพร้อมกับ
การอุดหนุนนั้น กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายได ้กล่าวคือรายไดส่้วนเพิ่ม
ราคาขาย (Adder) ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่ง
ประเทศไทย โดยกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้ดังกล่าวในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน โดยแสดงไวเ้ป็นรายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า 
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รายได้จากสัญญาท่ีมีหลายองค์ประกอบถูกปันส่วนตามสัดส่วนโดยปันส่วนด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศ ตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั กรณีท่ีสัญญามีภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ผลต่างจากการรับรู้รายได้ และภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา 
รับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินตามสัญญา และทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

2.3.19  ทุนเรือนหุน้ 
หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุน้ 

ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือหุ้นซ่ึงสุทธิ
จากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของผูถ้ือหุ้น โดยน าไปหักจากส่ิงตอบแทนที่ได้รับ
จากการออกตราสารทุนดงักล่าว 

2.3.20 การรับรู้รายได ้
รายไดง้านก่อสร้างรับรู้โดยอา้งอิงตามขั้นความส าเร็จของระดบับริการท่ีท าเสร็จแลว้  
ดูนโยบายการบญัชีขอ้ 2.3.6 เร่ืองสัญญาก่อสร้าง 

รายได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศของแต่ละภาระท่ีต้อง
ปฏิบติัตามสัญญา 

รายไดจ้ากการขายรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือการควบคุม
สินคา้ถูกโอนใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ 

รายไดจ้ากสัญญาท่ีมีหลายองคป์ระกอบถูกปันส่วนตามสัดส่วนโดยปันส่วนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั กรณีท่ีสัญญามีภาระท่ีตอ้ง
ปฏิบัติ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงและตลอดช่วงเวลาหน่ึง ผลต่างจากการรับรู้รายได้ และ
ภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา รับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินตามสัญญา และ
ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมีเหตุผลชัดเจนว่าจะได้รับการ
อุดหนุนนั้นและกลุ่มบริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดมาพร้อมกบัการ
อุดหนุนนั้น ดูนโยบายการบญัชีขอ้ 2.3.18 เงินอุดหนุน 

รายไดด้อกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

รายงานประจำาปี 2563116
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รายได้จากสัญญาท่ีมีหลายองค์ประกอบถูกปันส่วนตามสัดส่วนโดยปันส่วนด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศ ตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั กรณีท่ีสัญญามีภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ผลต่างจากการรับรู้รายได้ และภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา 
รับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินตามสัญญา และทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

2.3.19  ทุนเรือนหุน้ 
หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุน้ 

ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือหุ้นซ่ึงสุทธิ
จากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของผูถ้ือหุ้น โดยน าไปหักจากส่ิงตอบแทนที่ได้รับ
จากการออกตราสารทุนดงักล่าว 

2.3.20 การรับรู้รายได ้
รายไดง้านก่อสร้างรับรู้โดยอา้งอิงตามขั้นความส าเร็จของระดบับริการท่ีท าเสร็จแลว้  
ดูนโยบายการบญัชีขอ้ 2.3.6 เร่ืองสัญญาก่อสร้าง 

รายได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศของแต่ละภาระท่ีต้อง
ปฏิบติัตามสัญญา 

รายไดจ้ากการขายรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือการควบคุม
สินคา้ถูกโอนใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ 

รายไดจ้ากสัญญาท่ีมีหลายองคป์ระกอบถูกปันส่วนตามสัดส่วนโดยปันส่วนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั กรณีท่ีสัญญามีภาระท่ีตอ้ง
ปฏิบัติ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงและตลอดช่วงเวลาหน่ึง ผลต่างจากการรับรู้รายได้ และ
ภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา รับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินตามสัญญา และ
ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมีเหตุผลชัดเจนว่าจะได้รับการ
อุดหนุนนั้นและกลุ่มบริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดมาพร้อมกบัการ
อุดหนุนนั้น ดูนโยบายการบญัชีขอ้ 2.3.18 เงินอุดหนุน 

รายไดด้อกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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2.3.21 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ี
เป็นตวัเงินซ่ึงคงเหลือ ณ วนัท่ีตามงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้
อตัราอา้งอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเม่ือมีการช าระเงินและท่ีเกิด
จากการแปลงค่ารับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

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

2.3.23 ตน้ทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกู้ยืม ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสิน
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ และค่าใชจ่้ายท านองเดียวกนับนัทึกในก าไร
หรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น 

2.3.24 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีท่ี
เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอก
ในระหว่างปี ในกรณีท่ีมีการเพิ่มทุนใชจ้ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัตามระยะเวลา
การรับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน และในกรณีท่ีลดทุนใชจ้ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก
ตามระยะเวลาการจดทะเบียนการลดทุน ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค านวณจาก
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีรวมสมมติฐานว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าไดถู้กแปลง
เป็นหุน้สามญัทั้งหมด 
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3. กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

กิจกรรมของกลุ่มบริษทัและบริษทัย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงได้แก่ ความ
เส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงด้านกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง
อตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่อง แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของ
ตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีท าให้เสียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้

การจดัการความเส่ียงด าเนินงานโดยฝ่ายการเงินเป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการของ
บริษทั ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกันความเส่ียงทาง
การเงินด้วยการร่วมมือกันท างานอย่างใกลชิ้ดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษทัและ
บริษทั ฝ่ายการบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อจดัการความ
เส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมถึงนโยบายส าหรับความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง 
เช่น ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงการให้
สินเช่ือ การใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใชส้ภาพ
คล่องส่วนเกินในการจดัการความเส่ียง 

3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน คือความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะ
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนในตลาด 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีนยัส าคญั เน่ืองจากไม่มี
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเป็นสาระส าคัญและ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่าไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน
ส าหรับการซ้ือสินคา้เพื่อป้องกันความเส่ียงดงักล่าว เน่ืองจากฝ่ายบริหารเช่ือว่าความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในตลาดในอนาคตจะไม่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

รายงานประจำาปี 2563118
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3. กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

กิจกรรมของกลุ่มบริษทัและบริษทัย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงได้แก่ ความ
เส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงด้านกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง
อตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่อง แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของ
ตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีท าให้เสียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้

การจดัการความเส่ียงด าเนินงานโดยฝ่ายการเงินเป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการของ
บริษทั ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกันความเส่ียงทาง
การเงินด้วยการร่วมมือกันท างานอย่างใกลชิ้ดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษทัและ
บริษทั ฝ่ายการบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อจดัการความ
เส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมถึงนโยบายส าหรับความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง 
เช่น ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงการให้
สินเช่ือ การใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใชส้ภาพ
คล่องส่วนเกินในการจดัการความเส่ียง 

3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน คือความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะ
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนในตลาด 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีนยัส าคญั เน่ืองจากไม่มี
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเป็นสาระส าคัญและ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่าไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน
ส าหรับการซ้ือสินคา้เพื่อป้องกันความเส่ียงดงักล่าว เน่ืองจากฝ่ายบริหารเช่ือว่าความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในตลาดในอนาคตจะไม่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
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3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
รายได้และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทัส่วนใหญ่
ไม่ขึ้นกับการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด ธุรกรรมทั้งหมดท่ีใช้อนุพนัธ์ด้าน
อัตราดอกเบ้ียต้องได้รับอนุมัติจากผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนเข้าท า
รายการ กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีสินทรัพยท่ี์ตอ้งอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียอยา่งมีนยัส าคญั 

3.1.3 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีนโยบายท่ีเหมาะสมเพื่อท าให้เช่ือมัน่ไดว้า่ไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้
ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและรายการเงินสดไดเ้ลือกท่ีจะท ารายการกบั
สถาบนัการเงินท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสูง กลุ่มบริษทัและบริษทัมีนโยบายจ ากดัวงเงิน
ธุรกรรมการใหสิ้นเช่ือกบัสถาบนัการเงินแต่ละแห่งอยา่งเหมาะสม  

3.1.4 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
จ านวนเงินสดท่ีมีอยา่งเพียงพอยอ่มแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของสภาพคล่องอยา่ง
รอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการท่ีมีวงเงิน
อ านวยความสะดวกในการกูย้ืมท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหาร
เงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดต้ั้งเป้าหมายว่าจะใชค้วามยืดหยุ่นในการระดมเงินทุน
โดยการรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหามาไดเ้น่ืองจากลกัษณะธรรมชาติ
ของธุรกิจท่ีเป็นฐานของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีความสามารถเปล่ียนแปลงได ้ 

3.2 การประมาณมูลค่ายติุธรรม 
เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัและบริษทัได้ใช้ขอ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 

• ขอ้มูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ได้มา
จากราคา) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ใน
ขอ้มูลระดบั 1 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 119
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• ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสังเกตได ้
(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมใน
ระดับเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูลท่ีอยู่ในระดับต ่าสุดท่ีมีสาระส าคญั
ส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเปิดเผยดว้ยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตาม
วิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม แสดงไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
 มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม ล ำดับช้ันมูลค่ำ และข้อมูลท่ีใช้ในกำรวัดมูลค่ำ 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 2563 2562 2563 2562 ยุติธรรม ยุติธรรม 
 บำท บำท บำท บำท   

1. เงินลงทุนในตราสาร
ทุนท่ีก าหนดให้วดั
มูลค่ายตุธิรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น 

6,100,000 8,800,000 6,100,000 8,800,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของงวดบญัชี 

2. เงินลงทุนในตราสาร
ทุนซ่ึงไม่ใช่
หลกัทรัพยใ์นความ
ตอ้งการของตลาดวดั
มูลค่ายตุธิรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน 

- - - - ระดบั 3 เป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน 

128,000,000 128,000,000 - - ระดบั 2 ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ
ภายนอกดว้ยวิธีราคาตลาด 

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี  

4. ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บน
พื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามี
เหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

รายงานประจำาปี 2563120
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• ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสังเกตได ้
(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมใน
ระดับเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูลท่ีอยู่ในระดับต ่าสุดท่ีมีสาระส าคญั
ส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเปิดเผยดว้ยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตาม
วิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม แสดงไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
 มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม ล ำดับช้ันมูลค่ำ และข้อมูลท่ีใช้ในกำรวัดมูลค่ำ 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 2563 2562 2563 2562 ยุติธรรม ยุติธรรม 
 บำท บำท บำท บำท   

1. เงินลงทุนในตราสาร
ทุนท่ีก าหนดให้วดั
มูลค่ายตุธิรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น 

6,100,000 8,800,000 6,100,000 8,800,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของงวดบญัชี 

2. เงินลงทุนในตราสาร
ทุนซ่ึงไม่ใช่
หลกัทรัพยใ์นความ
ตอ้งการของตลาดวดั
มูลค่ายตุธิรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน 

- - - - ระดบั 3 เป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน 

128,000,000 128,000,000 - - ระดบั 2 ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ
ภายนอกดว้ยวิธีราคาตลาด 

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี  

4. ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บน
พื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามี
เหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
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ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ และข้อสมมติฐาน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลท่ีเกิดขึ้ นจริง ประมาณทางการบัญชีท่ีส าคัญและข้อ
สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์
และหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

4.1 การรับรู้รายได ้
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดง้านก่อสร้างตามระดบัความกา้วหนา้หรือขั้นความส าเร็จของการปฏิบติั
ตามภาระท่ีต้องปฏิบัติให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้วิธีผลผลิต โดยระดับความก้าวหน้าหรือขั้น
ความส าเร็จประเมินจากการส ารวจอตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จกบังานก่อสร้างทั้งหมด
ตามสัญญาโดยพิจารณาจากการส ารวจทางกายภาพ ดงันั้น กลุ่มบริษทัตอ้งส ารวจอตัราส่วนของ
งานก่อสร้างท่ีท าเสร็จกับงานก่อสร้างทั้ งหมดตามสัญญา โดยพิจารณาจากการส ารวจทาง
กายภาพ  

4.2 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุ  
การให้ประโยชน์และมูลค่าซากเม่ือเลิกให้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวน
อายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าซากใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่า ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

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

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 121
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4.4 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวบางรายการซ่ึงมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยการประมาณการของผูบ้ริหาร ซ่ึงมีขอ้สมมติฐาน
จากการคาดการณ์ผลก าไรท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และปรับปรุงด้วยปัจจัยความผนัผวน
ภายนอกอย่างอ่ืนท่ีคาดว่าจะกระทบต่อประมาณผลก าไรท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งการพิจารณา
การใชผ้ลขาดทุนทางภาษีในอดีต ซ่ึงผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาดว้ยหลกัความระมดัระวงัรอบคอบ 

4.5 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุขึ้นอยู่กบั
หลายปัจจยัท่ีใช้ในการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตัว 
รวมถึงข้อสมมติฐานเก่ียวกับอัตราคิดลด การเปล่ียนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผล
กระทบต่อมูลค่าของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ี
ควรจะใช้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดท่ีเหมาะสม 
กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงิน
เดียวกับสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบก าหนดใกลเ้คียงกับ
ระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืน ๆ ส าหรับประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงานไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลเพิ่มเติมอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 25 

4.6 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดและค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญเพื่อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของลูกหน้ีการคา้อนัเป็นผลมาจากการที่ลูกหน้ีผิด
นัดช าระหน้ีหรือไม่มีความสามารถในการช าระหน้ี โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมีช่ือเสียงและการผิดนัดช าระหน้ีของลูกหน้ี
แต่ละราย 

รายงานประจำาปี 2563122
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4.4 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวบางรายการซ่ึงมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยการประมาณการของผูบ้ริหาร ซ่ึงมีขอ้สมมติฐาน
จากการคาดการณ์ผลก าไรท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และปรับปรุงด้วยปัจจัยความผนัผวน
ภายนอกอย่างอ่ืนท่ีคาดว่าจะกระทบต่อประมาณผลก าไรท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งการพิจารณา
การใชผ้ลขาดทุนทางภาษีในอดีต ซ่ึงผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาดว้ยหลกัความระมดัระวงัรอบคอบ 

4.5 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุขึ้นอยู่กบั
หลายปัจจยัท่ีใช้ในการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตัว 
รวมถึงข้อสมมติฐานเก่ียวกับอัตราคิดลด การเปล่ียนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผล
กระทบต่อมูลค่าของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ี
ควรจะใช้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดท่ีเหมาะสม 
กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงิน
เดียวกับสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบก าหนดใกลเ้คียงกับ
ระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืน ๆ ส าหรับประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงานไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลเพิ่มเติมอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 25 

4.6 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดและค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญเพื่อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของลูกหน้ีการคา้อนัเป็นผลมาจากการที่ลูกหน้ีผิด
นัดช าระหน้ีหรือไม่มีความสามารถในการช าระหน้ี โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมีช่ือเสียงและการผิดนัดช าระหน้ีของลูกหน้ี
แต่ละราย 
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5. กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์
ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ใหก้บัผูถื้อหุน้ การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
เงินสดในมือ 824,089  262,824  23,000  13,186 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 58,470,489  204,333,297  2,711,261  19,237,438 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย ์ 407,587,519  594,920,398  282,953,847  554,440,094 
 466,882,097  799,516,519  285,688,108  573,690,718 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 1.00 ต่อปี 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ร้อยละ 0.10 - 1.30 ต่อปี) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษทั
และบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นสกุลเงินบาท 
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7. เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนัเป็นเงินฝาก
ออมทรัพย ์จ านวน 25.79 ลา้นบาท และ จ านวน 5.85 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
0.05 - 1.00 ต่อปี และอตัราร้อยละ 0.22 - 0.38 ต่อปี ตามล าดบั  เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนัดงักล่าวใชเ้ป็น
หลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน และหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาท่ี
จะครบก าหนดภายใน 1 ปี (ดูหมายเหตุขอ้ 20.1, 20.2 และ ขอ้ 41) (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระค ้ าประกันเป็นเงินฝาก 
ออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า จ านวน 57.97 ลา้นบาท และ 78.58 ลา้นบาท ตามล าดบั มีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ  
0.05 - 1.00 ต่อปี และอัตราร้อยละ 0.22 - 0.38 ต่อปี ตามล าดับ เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระค ้ าประกัน
ดังกล่าวใช้เป็นหลกัประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินและหลกัประกันการ
ปฏิบติัตามสัญญา (ดูหมายเหตุขอ้ 20.1, 20.2 และ ขอ้ 41) (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)  

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกันของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  
เป็นสกุลเงินบาท 

รายงานประจำาปี 2563124
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7. เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนัเป็นเงินฝาก
ออมทรัพย ์จ านวน 25.79 ลา้นบาท และ จ านวน 5.85 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
0.05 - 1.00 ต่อปี และอตัราร้อยละ 0.22 - 0.38 ต่อปี ตามล าดบั  เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนัดงักล่าวใชเ้ป็น
หลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน และหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาท่ี
จะครบก าหนดภายใน 1 ปี (ดูหมายเหตุขอ้ 20.1, 20.2 และ ขอ้ 41) (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระค ้ าประกันเป็นเงินฝาก 
ออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า จ านวน 57.97 ลา้นบาท และ 78.58 ลา้นบาท ตามล าดบั มีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ  
0.05 - 1.00 ต่อปี และอัตราร้อยละ 0.22 - 0.38 ต่อปี ตามล าดับ เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระค ้ าประกัน
ดังกล่าวใช้เป็นหลกัประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินและหลกัประกันการ
ปฏิบติัตามสัญญา (ดูหมายเหตุขอ้ 20.1, 20.2 และ ขอ้ 41) (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)  

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกันของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  
เป็นสกุลเงินบาท 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 87,242,930  101,153,383  38,000  38,000 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต        

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (5,144,286)  -  (38,000)  - 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  (38,000)  -  (38,000) 

 82,098,644  101,115,383  -  - 
รายไดค้า้งรับ - บริษทัอื่น  5,864,473  8,530,476  2,503,055  2,503,055 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต        

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,503,055)  -  (2,503,055)  - 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  (2,503,055)  -  (2,503,055) 
 3,361,418  6,027,421  -  -  
        ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอืน่ 18,773,285  17,341,923  392,844  528,277 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(ดูหมายเหตขุอ้ 38.2) 2,342,794  -  1,869,141  1,930,165 
เงินมดัจ า 800,000  -  -  - 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต        

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (800,000)  -  -  - 
 21,116,079  17,341,923  2,261,985  2,458,442 

        เงินทดรองจ่าย - บริษทัอื่น  3,109,595  12,993,603  160,868  153,846 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต        

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (153,846)  -  (153,846)  - 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  (153,846)  -  (153,846) 

 2,955,749  12,839,757  7,022  - 
แ        ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั        
(ดูหมายเหตขุอ้ 38.2) -  -  13,564,113  20,054,895 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัอื่น  23,202,075  16,490,401  523,507  427,337 
เงินประกนัผลงาน  - บริษทัอื่น 92,871,439  31,225,987  -  - 
 225,605,404  185,040,872  16,356,627  22,940,674 
แ        (กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี        
คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี         
31 ธนัวาคม (200,000)  -  -  - 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - บริษัทอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 47,570,639  99,568,132  -  - 
เกินกว่าก าหนดเวลาช าระหน้ี        
ไม่เกิน 3 เดือน 15,846,420  1,547,251  -  - 
มากกว่า 3 - ไม่เกิน 6 เดือน 18,510,150  -  -  - 
มากกว่า 6 - ไม่เกิน 12 เดือน 171,435  -  -  - 
มากกว่า 12 เดือน 5,144,286  38,000  38,000  38,000 
 87,242,930  101,153,383  38,000  38,000 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ        

เกิดขึ้น (5,144,286)  -  (38,000)  - 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  (38,000)  -  (38,000) 
รวมลูกหน้ีการคา้ 82,098,644  101,115,383  -  - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562
เป็นสกุลเงินบาท 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกบัลูกหน้ีการคา้ประมาณการโดยใช้
ตารางการตั้งส ารองขึ้นอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของลูกหน้ี และการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในอตัราร้อยละ 
100 ส าหรับลูกหน้ีทุกรายการท่ีคา้งช าระเกินกว่า 12 เดือน เน่ืองจากประสบการณ์ในอดีตไดบ้่งช้ีว่าลูกหน้ี
เหล่าน้ีจะไม่สามารถเรียกช าระได ้

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงวิธีท่ีใชใ้นการประมาณการและสมมติฐานส าคญัระหว่าง
รอบระยะเวลารายงานปัจจุบนั 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดความเส่ียงของลูกหน้ีการคา้ตามตารางการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั ทั้งน้ี ประสบการณ์การขาดทุนทางดา้นเครดิตในอดีตของกลุ่มบริษทัและบริษทั  ไม่ได้
แสดงรูปแบบการขาดทุนท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ี
พิจารณาจากสถานะท่ีถึงก าหนดช าระในอดีตจึงไม่ไดแ้ยกความแตกต่างระหวา่งลูกคา้กลุ่มต่าง ๆ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงินรวม 
 ยอดลูกหน้ีกำรค้ำแยกตำมอำยุหน้ีท่ีค้ำงช ำระได้ 
 ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ ไม่เกิน 3 เดือน มำกกว่ำ 3 - ไม่เกิน  มำกกว่ำ 6 - ไม่เกิน  มำกกว่ำ 12 เดือน รวม 
   6 เดือน 12 เดือน   
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
ยอดลูกหน้ีกำรค้ำ - บริษัทอื่น 47,570,639 15,846,420 18,510,150 171,435 5,144,286 87,242,930 
อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 0% 0% 0% 0% 100%  
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - (5,144,286) (5,144,286) 
      82,098,644 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดลูกหน้ีกำรค้ำแยกตำมอำยุหน้ีท่ีค้ำงช ำระได้ 
 ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ ไม่เกิน 3 เดือน มำกกว่ำ 3 - ไม่เกิน  มำกกว่ำ 6 - ไม่เกิน  มำกกว่ำ 12 เดือน รวม 
   6 เดือน 12 เดือน   
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
ยอดลูกหน้ีกำรค้ำ - บริษัทอื่น - - - - 38,000 38,000 
อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 0% 0% 0% 0% 100%  
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - (38,000) (38,000) 
      - 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการจดัประเภทรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นค่าเผื่อ  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงิน 2.69 ลา้นบาท 
เน่ืองจากมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบงัคบัใช้ 

รายงานประจำาปี 2563126



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดความเส่ียงของลูกหน้ีการคา้ตามตารางการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั ทั้งน้ี ประสบการณ์การขาดทุนทางดา้นเครดิตในอดีตของกลุ่มบริษทัและบริษทั  ไม่ได้
แสดงรูปแบบการขาดทุนท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ี
พิจารณาจากสถานะท่ีถึงก าหนดช าระในอดีตจึงไม่ไดแ้ยกความแตกต่างระหวา่งลูกคา้กลุ่มต่าง ๆ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงินรวม 
 ยอดลูกหน้ีกำรค้ำแยกตำมอำยุหน้ีท่ีค้ำงช ำระได้ 
 ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ ไม่เกิน 3 เดือน มำกกว่ำ 3 - ไม่เกิน  มำกกว่ำ 6 - ไม่เกิน  มำกกว่ำ 12 เดือน รวม 
   6 เดือน 12 เดือน   
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
ยอดลูกหน้ีกำรค้ำ - บริษัทอื่น 47,570,639 15,846,420 18,510,150 171,435 5,144,286 87,242,930 
อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 0% 0% 0% 0% 100%  
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - (5,144,286) (5,144,286) 
      82,098,644 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดลูกหน้ีกำรค้ำแยกตำมอำยุหน้ีท่ีค้ำงช ำระได้ 
 ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ ไม่เกิน 3 เดือน มำกกว่ำ 3 - ไม่เกิน  มำกกว่ำ 6 - ไม่เกิน  มำกกว่ำ 12 เดือน รวม 
   6 เดือน 12 เดือน   
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
ยอดลูกหน้ีกำรค้ำ - บริษัทอื่น - - - - 38,000 38,000 
อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 0% 0% 0% 0% 100%  
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - (38,000) (38,000) 
      - 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการจดัประเภทรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นค่าเผื่อ  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงิน 2.69 ลา้นบาท 
เน่ืองจากมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบงัคบัใช้ 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 127



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีได้รับรู้
ส าหรับลูกหน้ีการคา้โดยการประเมินแบบกลุ่มซ่ึงเป็นไปตามวิธีการอยา่งง่ายท่ีก าหนดไวใ้น TFRS 9 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563    2563  
  บำท    บำท  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม  -    -  
การจดัประเภทรายการมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบงัคบัใช ้  2,694,901    2,694,901  
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  2,449,385    -  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม  5,144,286    2,694,901  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 รายการการวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 ได้รวมแสดงอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ 
เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 บริษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั มีนโยบาย 
เขา้ไปลงทุนในบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงด าเนินธุรกิจรับเหมา โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดว้างเงินมดัจ าจ านวน 
1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขท่ีผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าวก าหนดไว ้เพื่อจะไดมี้สิทธิเขา้ไปตรวจสอบ
สถานะของบริษทัในด้านต่าง ๆ โดยบริษัทดังกล่าวได้สั่งจ่ายเช็คระบุช่ือและส่งมอบให้บริษทัย่อย
ดงักล่าวไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนัการรับเงินมดัจ า จ านวน 1,000,000 บาท 

 ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ตรวจสอบสถานะบริษัทในด้านต่าง ๆ เสร็จส้ินแล้วและ
ตดัสินใจไม่เขา้ลงทุนในบริษทัดังกล่าว ทั้งน้ี บริษทัย่อยดังกล่าวได้น าเช็คระบุช่ือดังกล่าวไปขึ้นเงิน  
แต่เช็คระบุช่ือดังกล่าวไม่สามารถขึ้นเงินได้ ดังนั้น บริษทัย่อยดังกล่าวได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
เงินมัดจ าเงินดงักล่าวเต็มจ านวน เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนทาง
กฎหมายส าหรับการเรียกคืนเงินมดัจ าและมีความไม่แน่นอนท่ีบริษทัจะไดรั้บเงินมดัจ าดงักล่าวคืน 
เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 ศาลชั้นตน้นัดสอบค าให้การบริษทัดงักล่าว และบริษทัดงักล่าวไดเ้จรจาขอ
ผอ่นผนัการช าระหน้ีคืนบริษทัย่อยดงักล่าว โดยตกลงจะช าระหน้ีในอตัราเดือนละไม่นอ้ยกว่า 200,000 บาท 
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือนจนกว่าจะครบจ านวน ศาลจึงไดมี้ค าสั่งจ าหน่ายคดีชัว่คราวและนัดฟังผล
การช าระหน้ีของบริษทัดงักล่าวในวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บช าระหน้ีจากบริษทัดงักล่าวแลว้เป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 200,000 บาท 

รายงานประจำาปี 2563128



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีได้รับรู้
ส าหรับลูกหน้ีการคา้โดยการประเมินแบบกลุ่มซ่ึงเป็นไปตามวิธีการอยา่งง่ายท่ีก าหนดไวใ้น TFRS 9 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563    2563  
  บำท    บำท  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม  -    -  
การจดัประเภทรายการมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบงัคบัใช ้  2,694,901    2,694,901  
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  2,449,385    -  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม  5,144,286    2,694,901  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 รายการการวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 ได้รวมแสดงอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ 
เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 บริษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั มีนโยบาย 
เขา้ไปลงทุนในบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงด าเนินธุรกิจรับเหมา โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดว้างเงินมดัจ าจ านวน 
1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขท่ีผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าวก าหนดไว ้เพื่อจะไดมี้สิทธิเขา้ไปตรวจสอบ
สถานะของบริษทัในด้านต่าง ๆ โดยบริษัทดังกล่าวได้สั่งจ่ายเช็คระบุช่ือและส่งมอบให้บริษทัย่อย
ดงักล่าวไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนัการรับเงินมดัจ า จ านวน 1,000,000 บาท 

 ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ตรวจสอบสถานะบริษัทในด้านต่าง ๆ เสร็จส้ินแล้วและ
ตดัสินใจไม่เขา้ลงทุนในบริษทัดังกล่าว ทั้งน้ี บริษทัย่อยดังกล่าวได้น าเช็คระบุช่ือดังกล่าวไปขึ้นเงิน  
แต่เช็คระบุช่ือดังกล่าวไม่สามารถขึ้นเงินได้ ดังนั้น บริษทัย่อยดังกล่าวได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
เงินมัดจ าเงินดงักล่าวเต็มจ านวน เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนทาง
กฎหมายส าหรับการเรียกคืนเงินมดัจ าและมีความไม่แน่นอนท่ีบริษทัจะไดรั้บเงินมดัจ าดงักล่าวคืน 
เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 ศาลชั้นตน้นัดสอบค าให้การบริษทัดงักล่าว และบริษทัดงักล่าวไดเ้จรจาขอ
ผอ่นผนัการช าระหน้ีคืนบริษทัย่อยดงักล่าว โดยตกลงจะช าระหน้ีในอตัราเดือนละไม่นอ้ยกว่า 200,000 บาท 
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือนจนกว่าจะครบจ านวน ศาลจึงไดมี้ค าสั่งจ าหน่ายคดีชัว่คราวและนัดฟังผล
การช าระหน้ีของบริษทัดงักล่าวในวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บช าระหน้ีจากบริษทัดงักล่าวแลว้เป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 200,000 บาท 
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9. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เหตุผลของกำรใช้ทำงเลือก 2563  2562  2563  2562 
 ในกำรแสดงรำยกำรด้วย บำท  บำท  บำท  บำท 
 วิธีดังกล่ำว        
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าภายหลงั มีความตั้งใจจะถือจนครบก าหนด        

ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย และคาดหวงัผลตอบแทน        
 เฉพาะเงินตน้และดอกเบ้ียเท่านั้น 7,500,000  -  -  - 

  7,500,000  -  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมีเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าภายหลงั 
ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ซ่ึงแสดงเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน โดยบริษัทย่อยทางอ้อม
ดงักล่าวไดน้ าตราสารหน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยท์างการ
เงินไม่หมุนเวียนอ่ืน จ านวน 7.50 ลา้นบาท และ 8.00 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 13) ตามล าดบั ไปเป็น
หลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน หนังสือค ้าประกนัจากธนาคาร และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหต ุ
ขอ้ 20.1, 20.2, 20.3 และ 23) (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 
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10. กำรเปิดเผยข้อมูลท่ีส ำคัญเกีย่วกบัสัญญำก่อสร้ำง 
ข้อมูลท่ีส าคัญเก่ียวกับสัญญาก่อสร้างของกลุ่มบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม  มีดังน้ี  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 บำท  บำท 
รายไดง้านก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหว่างปี 1,333,426,681  1,150,230,248 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี (1,134,489,979)   (1,054,248,184) 
ก าไรท่ีรับรู้ในระหว่างปี 198,936,702  95,982,064 
    
เงินจ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ณ ตน้ปี (27,350,041)  (69,814,714) 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ณ ตน้ปี เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ    
(ดูหมายเหตุขอ้ 43) (2,448,048)  - 
ตน้ทุนงานกอ่สร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคต ซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย ์ณ ตน้ปี (8,034,015)     (9,930,576) 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคต ซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย ์ณ ตน้ปี    
เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ้ 43) (4,187,721)  - 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นระหว่างงวดท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ ณ ตน้ปี 162,975,153  66,139,119 
เงินงวดงานก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีท่ีเรียกช าระแลว้ (1,277,565,331)  (913,050,916) 
เงินจ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ณ ส้ินปี 38,429,431  27,350,041 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัในอนาคตซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย ์ณ ส้ินปี 21,369,577  8,034,015 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีท่ียงัไม่เรียกช าระ ณ ส้ินปี (37,678,984)  (162,975,153) 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี (1,134,489,979)  (1,054,248,184) 
    
รายไดรั้บล่วงหนา้งานก่อสร้าง ณ ตน้ปี 94,366,577  128,446,602 
รายไดรั้บล่วงหนา้งานก่อสร้าง ณ ตน้ปี เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ้ 43) 12,031,397  - 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ ตน้ปี (534,212,574)  (82,049,583) 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ ตน้ปี เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ    
(ดูหมายเหตุขอ้ 43) (37,367,940)  - 
เงินงวดท่ีบริษทัเรียกเก็บแลว้ระหว่างปี 1,651,997,741  663,987,232 
รายไดรั้บล่วงหนา้งานก่อสร้าง ณ ส้ินปี 197,684,078  534,212,574 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ ส้ินปี (51,072,598)  (94,366,577) 
รายไดง้านก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหว่างปี 1,333,426,681  1,150,230,248 
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10. กำรเปิดเผยข้อมูลท่ีส ำคัญเกีย่วกบัสัญญำก่อสร้ำง 
ข้อมูลท่ีส าคัญเก่ียวกับสัญญาก่อสร้างของกลุ่มบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม  มีดังน้ี  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 บำท  บำท 
รายไดง้านก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหว่างปี 1,333,426,681  1,150,230,248 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี (1,134,489,979)   (1,054,248,184) 
ก าไรท่ีรับรู้ในระหว่างปี 198,936,702  95,982,064 
    
เงินจ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ณ ตน้ปี (27,350,041)  (69,814,714) 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ณ ตน้ปี เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ    
(ดูหมายเหตุขอ้ 43) (2,448,048)  - 
ตน้ทุนงานกอ่สร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคต ซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย ์ณ ตน้ปี (8,034,015)     (9,930,576) 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคต ซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย ์ณ ตน้ปี    
เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ้ 43) (4,187,721)  - 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นระหว่างงวดท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ ณ ตน้ปี 162,975,153  66,139,119 
เงินงวดงานก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีท่ีเรียกช าระแลว้ (1,277,565,331)  (913,050,916) 
เงินจ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ณ ส้ินปี 38,429,431  27,350,041 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัในอนาคตซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย ์ณ ส้ินปี 21,369,577  8,034,015 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีท่ียงัไม่เรียกช าระ ณ ส้ินปี (37,678,984)  (162,975,153) 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี (1,134,489,979)  (1,054,248,184) 
    
รายไดรั้บล่วงหนา้งานก่อสร้าง ณ ตน้ปี 94,366,577  128,446,602 
รายไดรั้บล่วงหนา้งานก่อสร้าง ณ ตน้ปี เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ้ 43) 12,031,397  - 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ ตน้ปี (534,212,574)  (82,049,583) 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ ตน้ปี เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ    
(ดูหมายเหตุขอ้ 43) (37,367,940)  - 
เงินงวดท่ีบริษทัเรียกเก็บแลว้ระหว่างปี 1,651,997,741  663,987,232 
รายไดรั้บล่วงหนา้งานก่อสร้าง ณ ส้ินปี 197,684,078  534,212,574 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ ส้ินปี (51,072,598)  (94,366,577) 
รายไดง้านก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหว่างปี 1,333,426,681  1,150,230,248 
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11. สินค้ำคงเหลือ 
กลุ่มบริษทัมีสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 บำท  บำท 

สินคา้ส าเร็จรูป 700,729  - 
อะไหล ่ 6,358,042  4,725,068 
วสัดุส้ินเปลือง 12,318,243  2,898,335 
สินคา้ระหว่างทาง 1,992,563  410,612 

 21,369,577  8,034,015 

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัได้น าสินค้าคงเหลือไปเป็นหลักประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน 
และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 20.2 และ ขอ้ 23) (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 
ไม่มี) 

12. เงินมัดจ ำเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 
เงินมดัจ าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

  งบกำรเงินรวม 
  2563  2562 

  บำท  บำท 
เงินมดัจ า  120,000,000  120,000,000 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (120,000,000)  (120,000,000) 

  -   -  

เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2559 บริษทั ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มไดท้ าสัญญาเพื่อ 
ซ้ือขายหุ้นของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าจ านวน 6 บริษทั กบัผูถื้อหุ้นเดิมรวมเรียกว่า “กลุ่มผูข้าย” จ านวน 683 
ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยกลุ่มผูข้ายตอ้งส่งมอบหุ้นของบริษทัผูผ้ลิต
ไฟฟ้าดังกล่าวให้กับบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว ภายในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 โดยบริษัทย่อยทางอ้อม
ดงักล่าวไดว้างเงินมดัจ า 2 ส่วน ส่วนละ 60 ลา้นบาท รวมเป็นเงินจ านวน 120 ลา้นบาท ในระหวา่งเดือน
เมษายน 2559 กลุ่มผู ้ขายได้น าหุ้นจ านวนหน่ึงของบริษัทอ่ืน จ านวน 2 บริษัท มาจ าน าเพื่อเป็น
หลกัประกนักบับริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 กันยายน 2559 บริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าวและกลุ่มผูข้ายได้ท าบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อ
ขยายระยะเวลาส่งมอบหุ้นของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าดงักล่าวออกไปเป็นระยะเวลา 120 วนัตามท่ีกลุ่มผูข้าย

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 131



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

- 50 - 

ร้องขอ ดังนั้น กลุ่มผูข้ายตอ้งส่งมอบหุ้นของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าดังกล่าว ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
(วนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2560) โดยกลุ่มผูข้ายไดน้ าหุ้นจ านวนหน่ึงของบริษทัอ่ืน จ านวน 2 บริษทั มาจ าน า
เป็นหลกัประกนัส่วนเพิ่มกบับริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560 กลุ่มผูข้ายไม่สามารถส่งมอบหุ้นของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าดงักล่าวตาม
เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาและบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวขา้งตน้ได ้บริษทัย่อยทางออ้ม
ดงักล่าวสามารถเรียกคืนเงินมดัจ าจากผูข้ายได ้ถา้กลุ่มผูข้ายไม่สามารถคืนเงินมดัจ าได ้ผูข้ายตอ้งปฏิบติั
ตามสัญญาท่ีระบุไว ้

บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้ด าเนินการทางกฎหมายโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการ
ด าเนินการทางคดีอาญา และส่วนท่ีสองเป็นการด าเนินการทางแพ่ง 

ก. การด าเนินการทางอาญา 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดแ้จง้ความร้องทุกข์ต่อกองบงัคบัการปราบปราม
การกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (“ปอศ.”) ในขอ้หาความผิดฐานฉ้อโกงกบัผูข้าย  
3 ราย โดยเม่ือวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2561 พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกตัวผูข้ายดังกล่าว
เพื ่อมารับทราบข้อกล่าวหาและท าประวติัอาชญากรรม เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 พนักงาน
สอบสวน ส่งความเห็นสั่งฟ้องและส านวนการสอบสวนใหพ้นกังานอยัการพิจารณาเพื่อสั่งฟ้อง  

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 อยัการพิเศษฝ่ายคดีอาญา มีความเห็น ไม่สั่งฟ้อง ผูข้ายทั้ง 3 ราย กรณี
ท่ีบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวแจง้ความร้องทุกข์ผูข้ายทั้ง 3 ราย ในขอ้หาความผิดร่วมกนัฐานฉ้อโกง 
และร่วมกนัปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม  
ต่อมาบริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าวไดห้ารือกับส านักงานกฎหมายเพื่อตั้งรูปคดีใหม่ ภายหลงัจากศาล 
ในคดีแพ่งได้ตดัสินคดี โดยประสงค์ท่ีจะฟ้องคดีอาญากับผูข้ายทั้ง 11 ราย เน่ืองจากทราบในภายหลงั
จากการด าเนินการทางแพ่งว่าผูข้ายทุกรายไม่มีสิทธ์ิในการส่งมอบหุ้นในวนัก าหนดส่งมอบหุ้นตาม
สัญญา แต่ในระหว่างการรวบรวมขอ้เท็จจริงและตั้งรูปคดีของทีมทนายความซ่ึงตอ้งใช้เวลา
สักระยะหน่ึง และเพื่อมิให้คดีขาดอายคุวาม ในวนัท่ี 2 มกราคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวจึงได้
แจง้ความร้องทุกข์ไวที้่สถานีต ารวจ ปัจจุบนั ผูข้ายทั้ง 11 ราย ไดเ้ขา้มารับทราบขอ้กล่าวหาแลว้ 
และผูข้ายทั้ง 11 ราย ได้ให้การปฏิเสธและขอให้การเพิ่มเติมประกอบค าปฏิเสธ เม่ือวนัท่ี 21 กันยายน 
2563 พนักงานอยัการมีค าสั่งแจ้งให้ยุติการด าเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนเน่ืองจากคดีดังกล่าวเป็น
ความผิดส่วนตวั ผูเ้สียหายได้ยื่นค าฟ้องดว้ยตวัเองแลว้ต่อพนักงานสอบสวนจึงถือว่าคดีท่ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวไดแ้จง้ความไวส้ิ้นสุด 

รายงานประจำาปี 2563132
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ร้องขอ ดังนั้น กลุ่มผูข้ายตอ้งส่งมอบหุ้นของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าดังกล่าว ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
(วนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2560) โดยกลุ่มผูข้ายไดน้ าหุ้นจ านวนหน่ึงของบริษทัอ่ืน จ านวน 2 บริษทั มาจ าน า
เป็นหลกัประกนัส่วนเพิ่มกบับริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560 กลุ่มผูข้ายไม่สามารถส่งมอบหุ้นของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าดงักล่าวตาม
เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาและบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวขา้งตน้ได ้บริษทัย่อยทางออ้ม
ดงักล่าวสามารถเรียกคืนเงินมดัจ าจากผูข้ายได ้ถา้กลุ่มผูข้ายไม่สามารถคืนเงินมดัจ าได ้ผูข้ายตอ้งปฏิบติั
ตามสัญญาท่ีระบุไว ้

บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้ด าเนินการทางกฎหมายโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการ
ด าเนินการทางคดีอาญา และส่วนท่ีสองเป็นการด าเนินการทางแพ่ง 

ก. การด าเนินการทางอาญา 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดแ้จง้ความร้องทุกข์ต่อกองบงัคบัการปราบปราม
การกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (“ปอศ.”) ในขอ้หาความผิดฐานฉ้อโกงกบัผูข้าย  
3 ราย โดยเม่ือวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2561 พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกตัวผูข้ายดังกล่าว
เพื ่อมารับทราบข้อกล่าวหาและท าประวติัอาชญากรรม เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 พนักงาน
สอบสวน ส่งความเห็นสั่งฟ้องและส านวนการสอบสวนใหพ้นกังานอยัการพิจารณาเพื่อสั่งฟ้อง  

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 อยัการพิเศษฝ่ายคดีอาญา มีความเห็น ไม่สั่งฟ้อง ผูข้ายทั้ง 3 ราย กรณี
ท่ีบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวแจง้ความร้องทุกข์ผูข้ายทั้ง 3 ราย ในขอ้หาความผิดร่วมกนัฐานฉ้อโกง 
และร่วมกนัปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม  
ต่อมาบริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าวไดห้ารือกับส านักงานกฎหมายเพื่อตั้งรูปคดีใหม่ ภายหลงัจากศาล 
ในคดีแพ่งได้ตดัสินคดี โดยประสงค์ท่ีจะฟ้องคดีอาญากับผูข้ายทั้ง 11 ราย เน่ืองจากทราบในภายหลงั
จากการด าเนินการทางแพ่งว่าผูข้ายทุกรายไม่มีสิทธ์ิในการส่งมอบหุ้นในวนัก าหนดส่งมอบหุ้นตาม
สัญญา แต่ในระหว่างการรวบรวมขอ้เท็จจริงและตั้งรูปคดีของทีมทนายความซ่ึงตอ้งใช้เวลา
สักระยะหน่ึง และเพื่อมิให้คดีขาดอายคุวาม ในวนัท่ี 2 มกราคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวจึงได้
แจง้ความร้องทุกข์ไวที้่สถานีต ารวจ ปัจจุบนั ผูข้ายทั้ง 11 ราย ไดเ้ขา้มารับทราบขอ้กล่าวหาแลว้ 
และผูข้ายทั้ง 11 ราย ได้ให้การปฏิเสธและขอให้การเพิ่มเติมประกอบค าปฏิเสธ เม่ือวนัท่ี 21 กันยายน 
2563 พนักงานอยัการมีค าสั่งแจ้งให้ยุติการด าเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนเน่ืองจากคดีดังกล่าวเป็น
ความผิดส่วนตวั ผูเ้สียหายได้ยื่นค าฟ้องดว้ยตวัเองแลว้ต่อพนักงานสอบสวนจึงถือว่าคดีท่ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวไดแ้จง้ความไวส้ิ้นสุด 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

- 51 - 

ต่อมาหลงัจากทีมทนายความไดร้วบรวมขอ้เท็จจริงและตั้งรูปคดีเสร็จส้ิน บริษทัย่อยดงักล่าวจึงได้
ด าเนินการยืน่ค  าฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือ เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 และศาลแขวงพระนครเหนือ
ได้มีค  าสั่งรับค าฟ้องเพื่อด าเนินการพิจารณาไต่สวนมูลฟ้องเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 โดยใน 
วนัดงักล่าวจ าเลยขอเล่ือนก าหนดวนันัดไต่สวนมูลฟ้อง ต่อมาศาลมีค าสั่งอนุญาตและไดก้ าหนด 
วนันัดไต่สวนมูลฟ้องใหม่ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ต่อมาในวนัดังกล่าว ศาลเล่ือนวนันัด 
ไต่สวนมูลฟ้องเพื่อให้ทนายจ าเลยใชสิ้ทธิถามคา้นพยานโจทก์ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2564 หากไต่สวน
ไม่แลว้เสร็จ สามารถไต่สวนเพิ่มเติมไดใ้นวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 

ข. การด าเนินการทางแพ่ง 

เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดป้ระชุมหารือกบัทีมทนายความ
โดยแจง้ให้ทีมทนายความด าเนินการบงัคบัจ าน าหุ้น โดยวิธีขายทอดตลาดในเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคม 2561 ซ่ึงจากการขายทอดตลาดดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ประมูลเพื่อซ้ือหุ้นสามัญท่ี
ผูข้ายน ามาจ าน าไวแ้ต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2562 บริษทัย่อยทางอ้อมดังกล่าว
ได้ด าเนินการยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เพื่อเรียกร้องให้กลุ่มผูข้ายคืนเงินจ านวน 120 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบ้ีย ซ่ึงศาลไดมี้ค าสั่งรับฟ้องแลว้ 
ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าวได้ว่าจ้างบริษทัผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมิน
มูลค่าของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้า 4 บริษทั ที่ผูข้ายน ามาจ าน าตามสัญญาซ้ือขายหุ ้นและบ ันทึก
ข้อตกลงดังกล่าวแลว้ ซ่ึงเป็นการประเมินมูลค่าแบบมีขอ้จ ากัดในการเขา้ถึงข้อมูลโดยวิธีส่วนลด
กระแสเงินสด ซ่ึงมูลค่าประเมินของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้า 3 บริษทัดังกล่าว มีมูลค่าอยู่ระหว่างบริษทัละ  
3.56 ลา้นบาท ถึง 22.33 ลา้นบาท และอีก 1 บริษทัไม่สามารถประเมินได ้  

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 ศาลไดมี้การพิจารณาคดี จ าเลยยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลายื่นค าให้การ 
ศาลจึงเห็นควรอนุญาตให้เลื่อนคดีไปนัดช้ีสองสถานและก าหนดประเด็นขอ้พิพาท ต่อมาเมื่อ
วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 ศาลพิจารณาคดีและไดมี้การสืบพยานโจทก์และจ าเลยในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2562 
เป็นท่ีเรียบร้อย  

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 ศาลชั้นตน้พิพากษาให้ผูข้ายทั้งหมดร่วมกนัชดใช้เงินให้กบับริษทัย่อย
ทางออ้มดงักล่าว โดยช าระคืนเงินมดัจ า 2 ส่วน ส่วนละ 60 ลา้นบาท โดยช าระพร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 
7.50 ต่อปีของเงินมดัจ า 2 ส่วน เร่ิมคิดดอกเบ้ียตั้งแต่วนัที่บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดช้ าระเงิน
มดัจ านั้น ๆ ให้แก่ผูข้าย ไดแ้ก่วนัท่ี 7 เมษายน 2559 และวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ตามล าดบั และใหผู้ข้าย
ร่วมกนัช าระค่าฤชาธรรมเนียมแทนบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว โดยก าหนดเป็นค่าทนายความจ านวน 
0.09 ลา้นบาท  

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 133
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เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวยื่นค าฟ้องต่อศาลอุทธรณ์เพื่อเรียกร้อง
ค่าเสียหายเพิ่มเติมจากผูข้าย โดยคิดเป็นดอกเบ้ียและค่าเสียหายในการด าเนินการท่ีบริษทัย่อยทางออ้ม
ดงักล่าวควรไดรั้บจ านวน 29.85 ลา้นบาท และ 2.61 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงศาลมีค าสั่งรับอุทธรณ์ของ
บริษทัย่อยทางอ้อมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 บริษทัย่อยทางอ้อม
ดังกล่าวได้ด าเนินการยื่นค าร้องขอตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี อย่างไรก็ตาม ผูข้ายทั้ ง 9 รายได้ยื่น
อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ แต่ผูข้าย 2 รายหมดสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นตน้
เน่ืองจากไดย้ื่นอุทธรณ์เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์แลว้ ส่วนผูข้ายอีก 7 ราย ศาลยงัไม่สั่งรับ
อุทธรณ์ เน่ืองจากศาลจะต้องไต่สวนค าร้องขอยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียมก่อน จึงจะมีค าสั่งรับหรือ 
ไม่รับอุทธรณ์ของผูข้ายทั้ง 7 รายต่อไป โดยศาลมีค าสั่งนัดไต่สวนค าร้องยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียม
ศาลและค่าใชแ้ทนโจทก์ ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ในวนัดงักล่าวผูข้ายทั้ง 7 รายยื่นค าร้องขอถอนค า
ร้องขอยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียม ศาลมีค าสั่งใหว้างค่าธรรมเนียมภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ปรากฏว่าผูข้าย 7 ราย ยื่นขอขยายระยะเวลาการวางเงินค่าธรรมเนียม
และค่าใชแ้ทนชั้นอุทธรณ์ โดยศาลมีค าสั่งใหว้างภายใน 15 วนั  

เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 ปรากฏว่ามีผูข้าย 6 รายวางเงินค่าธรรมเนียมและค่าใชแ้ทนอุทธรณ์ และศาลมี
ค าสั่งรับอุทธรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม ผูข้าย 1 รายหมดสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ 
เน่ืองจากผูข้ายรายดงักล่าวไม่ไดว้างเงินค่าธรรมเนียมและค่าใชแ้ทนอุทธรณ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และติดตามสืบทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษา
ของศาลชั้นตน้   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินมดัจ าดงักล่าว
เต็มจ านวน เน่ืองจากบริษทัย่อยทางอ้อมดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ส าหรับการเรียกคืนเงินมัดจ าและการบังคับจ าน าหุ้นดังกล่าวและมีความไม่ แน่นอนท่ีบริษัทย่อย
ทางออ้มดงักล่าวจะไดรั้บเงินมดัจ าคืนจากผูข้าย 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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13. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน เงินลงทุนเผ่ือขำย และเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

มีดงัน้ี 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  
    (ดูหมายเหตุขอ้ 9)  8,000,000 

 -  -  - 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม         
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  6,100,000  -  6,100,000  - 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการ         
ของตลาดวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน  -  -  -  - 

เงินลงทุนเผื่อขาย  -  8,800,000  -  8,800,000 
  14,100,000  8,800,000  6,100,000  8,800,000 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม 2563 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ี เหตุผลของกำรใช้ทำงเลือก  มูลค่ำยุติธรรม  เงินปันผลรับ  ก ำไร 
ก ำหนดให้วัดมูลค่ำด้วย ในกำรแสดงรำยกำรด้วย    ส ำหรับปี  สะสมท่ีถูกโอน 
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน  วิธีดังกล่ำว    ส้ินสุดวันท่ี  ภำยในส่วนของ 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     31 ธันวำคม 2563  ผู้ถือหุ้น 
       (ดูหมำยเหตุข้อ 15) 
   บำท  บำท  บำท 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) 

มีความตั้งใจจะถือเงินลงทุนระยะยาว  
6,100,000  -  - 

บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

มีความตั้งใจจะถือเงินลงทุนระยะยาว  
-  -  57,643,018 

   6,100,000  -  57,643,018 

เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 บริษทัได้จัดประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนในหุ้นสามัญของ 
บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน) (“GLOCON”) ในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงมีราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม จ านวน 
208.36 ลา้นบาท และ 266.00 ลา้นบาท ตามล าดบั และรับรู้ผลต่างระหว่างราคาทุนกบัมูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้ใน
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในก าไรสะสมในงวด จ านวน 57.64 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

รายงานประจำาปี 2563134



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวยื่นค าฟ้องต่อศาลอุทธรณ์เพื่อเรียกร้อง
ค่าเสียหายเพิ่มเติมจากผูข้าย โดยคิดเป็นดอกเบ้ียและค่าเสียหายในการด าเนินการท่ีบริษทัย่อยทางออ้ม
ดงักล่าวควรไดรั้บจ านวน 29.85 ลา้นบาท และ 2.61 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงศาลมีค าสั่งรับอุทธรณ์ของ
บริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 บริษทัย่อยทางอ้อม
ดังกล่าวได้ด าเนินการยื่นค าร้องขอตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี อย่างไรก็ตาม ผูข้ายทั้ ง 9 รายได้ยื่น
อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ แต่ผูข้าย 2 รายหมดสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นตน้
เน่ืองจากไดย้ื่นอุทธรณ์เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์แลว้ ส่วนผูข้ายอีก 7 ราย ศาลยงัไม่สั่งรับ
อุทธรณ์ เน่ืองจากศาลจะต้องไต่สวนค าร้องขอยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียมก่อน จึงจะมีค าสั่งรับหรือ 
ไม่รับอุทธรณ์ของผูข้ายทั้ง 7 รายต่อไป โดยศาลมีค าสั่งนัดไต่สวนค าร้องยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียม
ศาลและค่าใชแ้ทนโจทก์ ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ในวนัดงักล่าวผูข้ายทั้ง 7 รายยื่นค าร้องขอถอนค า
ร้องขอยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียม ศาลมีค าสั่งใหว้างค่าธรรมเนียมภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ปรากฏว่าผูข้าย 7 ราย ยื่นขอขยายระยะเวลาการวางเงินค่าธรรมเนียม
และค่าใชแ้ทนชั้นอุทธรณ์ โดยศาลมีค าสั่งใหว้างภายใน 15 วนั  

เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 ปรากฏว่ามีผูข้าย 6 รายวางเงินค่าธรรมเนียมและค่าใชแ้ทนอุทธรณ์ และศาลมี
ค าสั่งรับอุทธรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม ผูข้าย 1 รายหมดสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ 
เน่ืองจากผูข้ายรายดงักล่าวไม่ไดว้างเงินค่าธรรมเนียมและค่าใชแ้ทนอุทธรณ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และติดตามสืบทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษา
ของศาลชั้นตน้   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินมดัจ าดงักล่าว
เต็มจ านวน เน่ืองจากบริษทัย่อยทางอ้อมดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ส าหรับการเรียกคืนเงินมัดจ าและการบังคับจ าน าหุ้นดังกล่าวและมีความไม่ แน่นอนท่ีบริษัทย่อย
ทางออ้มดงักล่าวจะไดรั้บเงินมดัจ าคืนจากผูข้าย 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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13. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน เงินลงทุนเผ่ือขำย และเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

มีดงัน้ี 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  
    (ดูหมายเหตุขอ้ 9)  8,000,000 

 -  -  - 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม         
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  6,100,000  -  6,100,000  - 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการ         
ของตลาดวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน  -  -  -  - 

เงินลงทุนเผื่อขาย  -  8,800,000  -  8,800,000 
  14,100,000  8,800,000  6,100,000  8,800,000 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม 2563 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ี เหตุผลของกำรใช้ทำงเลือก  มูลค่ำยุติธรรม  เงินปันผลรับ  ก ำไร 
ก ำหนดให้วัดมูลค่ำด้วย ในกำรแสดงรำยกำรด้วย    ส ำหรับปี  สะสมท่ีถูกโอน 
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน  วิธีดังกล่ำว    ส้ินสุดวันท่ี  ภำยในส่วนของ 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     31 ธันวำคม 2563  ผู้ถือหุ้น 
       (ดูหมำยเหตุข้อ 15) 
   บำท  บำท  บำท 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) 

มีความตั้งใจจะถือเงินลงทุนระยะยาว  
6,100,000  -  - 

บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

มีความตั้งใจจะถือเงินลงทุนระยะยาว  
-  -  57,643,018 

   6,100,000  -  57,643,018 

เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 บริษทัได้จัดประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนในหุ้นสามัญของ 
บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน) (“GLOCON”) ในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงมีราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม จ านวน 
208.36 ลา้นบาท และ 266.00 ลา้นบาท ตามล าดบั และรับรู้ผลต่างระหว่างราคาทุนกบัมูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้ใน
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในก าไรสะสมในงวด จ านวน 57.64 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
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รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำทุน  ก ำไรขั้นต้น  ขำดทุนขั้นต้น  มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม  ที่ยังไม่ได้เกิดขึน้  ที่ยังไม่ได้เกิดขึน้  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
  2563      2563 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้        
วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร        
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

ตรำสำรทุน        
- หุ้นสามญั 16,569,511  -  (10,469,511)  6,100,000 

 16,569,511  -  (10,469,511)  6,100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และการจดัประเภทใหม่ส าหรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 เน่ืองจากมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบงัคบัใช ้มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำทุน  ก ำไรขั้นต้น  ขำดทุนข้ันต้น  มูลค่ำยุติธรรม  กำรจัดประเภท  มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม  ที่ยังไม่ได้เกิดขึน้  ที่ยังไม่ได้เกิดขึน้  ณ วันที่ 31 ธันวำคม  ใหม่  ณ วันที่ 1 มกรำคม 
 2562      2562    2563 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

หลักทรัพย์เผ่ือขำย            
ตรำสำรทุน            

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

เงินลงทุนในตรำ            
สำรทุนที ่            
ก ำหนดให้            
ให้วัดมูลค่ำ            
ด้วยมูลค่ำ            
ยุติธรรม            
ผ่ำนก ำไร            
ขำดทุนเบ็ด            
เสร็จอ่ืน            

ตรำสำรทุน            
- หุ้นสามญั -  -  -  -  8,800,000  8,800,000 

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

รายงานประจำาปี 2563136
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รายการการซ้ือขายเงินลงทุนในตราสารทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัซ้ือเงินลงทุนในตราสารทุนจ านวน 208.36 ล้านบาท 
(ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี) และบริษทัได้จดัประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนใน 
ตราสารทุนในหุ้นสามญัของบริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน) (“GLOCON”) ท่ีก าหนดให้
วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม  จ านวน 208.36 
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 15) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัขายเงินลงทุนในตราสารทุน
จ านวน 14.10 ลา้นบาท (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : ไม่มี) 
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บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากดั และ บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) มีมติอนุมติั
แผนเลิกบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากดั และบริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี รีซอร์สเซส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
เพื่อเป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นของบริษทัเหล่าน้ี ต่อมา เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้น ของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากดั และบริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส จ ากัด ผูถื้อหุ้นได้มีมติพิเศษ
อนุมติัการเลิกบริษทั โดยบริษทัเหล่าน้ี ไดจ้ดทะเบียนการเลิกบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบั
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2561 

ดงันั้น บริษทัได้จดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากัด จ านวนเงิน 213,070,000 บาท 
ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผื ่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนแลว้จ านวน 213,070,000 บาท และบริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี 
แอนด์ รีซอร์สเซส จ ากัด จ านวน 2,500,000 บาท เป็นกลุ่มสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขายหรือเพื่อจ่ายให้แก่ 
ผูเ้ป็นเจ้าของ ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน จ านวน 2,500,000 บาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และกลุ่มบริษทัจดัประเภทของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากัด และบริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส จ ากัด เป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์ถือไว ้
เพื่อขายหรือเพื่อจ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจ้าของ ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสิน
หมุนเวียนอ่ืน จ านวน 2,638,466 บาท และ 3,127,967 บาท ตามล าดบั ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 
3/2563 มีมติให้บริษทัเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษทั ไทรทนั เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยเขา้ซ้ือหุน้จ านวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ในราคา
หุน้ละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.06 ของทุนช าระแลว้ รวมเป็นเงินทั้งส้ินจ านวนเงิน 5,000,000 บาท 
ส่งผลให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นสามญัจ านวน 1,779,999,986 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.68 
ของทุนช าระแลว้ บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวในวนัท่ี 1 เมษายน 2563 โดยมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ บริษทั ไทรทนั เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี
บริษทัซ้ือหุ้นมีจ านวน 3,313,254 บาท บริษทัไดบ้นัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นในส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลง
ในสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยจ านวน 1,686,746 บาท  

รายงานประจำาปี 2563140



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากดั และ บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) มีมติอนุมติั
แผนเลิกบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากดั และบริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี รีซอร์สเซส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
เพื่อเป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นของบริษทัเหล่าน้ี ต่อมา เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้น ของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากดั และบริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส จ ากัด ผูถื้อหุ้นได้มีมติพิเศษ
อนุมติัการเลิกบริษทั โดยบริษทัเหล่าน้ี ไดจ้ดทะเบียนการเลิกบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบั
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2561 

ดงันั้น บริษทัได้จดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากัด จ านวนเงิน 213,070,000 บาท 
ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผื ่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนแลว้จ านวน 213,070,000 บาท และบริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี 
แอนด์ รีซอร์สเซส จ ากัด จ านวน 2,500,000 บาท เป็นกลุ่มสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขายหรือเพื่อจ่ายให้แก่ 
ผูเ้ป็นเจ้าของ ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน จ านวน 2,500,000 บาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และกลุ่มบริษทัจดัประเภทของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ของบริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากัด และบริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส จ ากัด เป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์ถือไว ้
เพื่อขายหรือเพื่อจ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจ้าของ ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสิน
หมุนเวียนอ่ืน จ านวน 2,638,466 บาท และ 3,127,967 บาท ตามล าดบั ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 
3/2563 มีมติให้บริษทัเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษทั ไทรทนั เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยเขา้ซ้ือหุน้จ านวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ในราคา
หุน้ละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.06 ของทุนช าระแลว้ รวมเป็นเงินทั้งส้ินจ านวนเงิน 5,000,000 บาท 
ส่งผลให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นสามญัจ านวน 1,779,999,986 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.68 
ของทุนช าระแลว้ บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวในวนัท่ี 1 เมษายน 2563 โดยมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ บริษทั ไทรทนั เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี
บริษทัซ้ือหุ้นมีจ านวน 3,313,254 บาท บริษทัไดบ้นัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นในส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลง
ในสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยจ านวน 1,686,746 บาท  

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 3/2562 ของบริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีมติพิ เศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียน  บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด  
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 5,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 4,000,000 บาท บริษทัมีผลต่าง 
ท่ีเกิดขึ้นในส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยจ านวน 1,960,000 บาท 
ซ่ึงแสดงภายใต้ “ส่วนของผูถ้ือหุ้น”  ในงบการเงินรวม  โดยบริษทัดงักล่าวไดด้ าเนินการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 

บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั 

เมื่อวนัที่ 12 กนัยายน 2562 ที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังที่ 2/2562 ของบริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จ ากัด จากทุน 
จดทะเบียนเดิม 32,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 197,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 1,650,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 165,000,000 บาท โดยเสนอขายให้ 
ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนเดิม โดยบริษทัดังกล่าวได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้  เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 141



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั  
มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั จากทุนจดทะเบียนเดิม 197,000,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 332,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี 
ตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 135,000,000 บาท โดยเสนอขายให้ผูถ้ือหุ้นตามสัดส่วนเดิม โดย
บริษทัดงักล่าวไดด้ าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 

บริษทั โรงไฟฟ้า หนองรี จ ากดั  

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 บริษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั มีนโยบาย  
เขา้ไปลงทุนในบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจดา้นไฟฟ้าและพลงังาน โดยบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวได้วางเงินมดัจ า จ านวน 10,000,000 บาท ตามเง่ือนไขท่ีผูถื้อหุ้นของบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากัด
ก าหนดไว ้เพื่อได้สิทธิในการเขา้ไปตรวจสอบสถานะของบริษทัในดา้นต่าง ๆ หลงัจากการตรวจสอบ
สถานะบริษทัในด้านต่าง ๆ เสร็จส้ิน และผลการตรวจสอบมีความชัดเจนเป็นท่ีน่าพอใจ ผูบ้ริหารของ
บริษทัย่อยดงักล่าวจึงเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยดงักล่าวพิจารณาอนุมติัการเขา้ท า
รายการต่อไป 

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 9/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย
ดังกล่าวเข้าซ้ือหุ้นสามัญในบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากัด โดยแบ่งวิธีการซ้ือหุ้นออกเป็น 2 ส่วน  
ส่วนแรกดว้ยการซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิม จ านวน 500,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 55.55 ของหุ้นสามญั
ท่ีออกและช าระแล้ว เป็นจ านวน 40,000,000 บาท และส่วนท่ีสองซ้ือโดยการซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนใน 
บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั จ านวน 1,100,000 หุ้น เป็นจ านวน 110,000,000 บาท รวมการจ่ายเงินทั้ง 2 ส่วน
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน จ านวน 150,000,000 บาท จะท าให้บริษทัย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นสามญัของ
บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั จ านวน 1,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของหุ้นสามญัท่ี
ออกและช าระแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ่้ายช าระเงินซ้ือหุ้นสามญัส่วนแรกของบริษทั โรงไฟฟ้า
หนองรี จ ากัด จ านวน 40,000,000 บาท โดยส่วนหน่ึงหักจากเงินมดัจ าจ านวน 10,000,000 บาท ท าให้
บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั มีสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี  
30 สิงหาคม 2562  

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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กลุ่มบริษทัได้ว่าจ้างผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์่ได้มาที่ระบุได้
และหน้ีสินที่รับมาของบริษทั  โรงไฟฟ้าหนองรี จ าก ัด  ณ  วนัที่ซ้ือธุรกิจ  โดยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ได้มาท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาท่ีประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระไม่ได้แตกต่างอย่างมี
สาระส าคญักบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ได้มาท่ีระบุได้และหน้ีสินท่ีรับมาของบริษทั โรงไฟฟ้า
หนองรี จ ากัด ณ  วนัที่ซ้ือธุรกิจ ดังนั้นกลุ่มบริษทัจึงใช้มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที่ซ้ือธุรกิจดังกล่าวใน
การปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนในการซ้ือกบัมูลค่าสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละ
หน้ีสินท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจดงักล่าวเป็นก าไรจากการซ้ือธุรกิจ จ านวน 10,322,520 บาท ซ่ึงแสดงใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2562 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากัด คร้ังท่ี 
6/2562 มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 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 และเม่ือวนัท่ี 
20 กันยายน 2562 บริษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จ ากัด ได้จ่ายช าระเงินเพื่อซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั 
โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั จ านวน 1,100,000 หุ้น ซ่ึงเป็นการซ้ือหุ้นส่วนท่ีสอง เป็นเงินจ านวน 110,000,000 บาท 
ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จ ากัด เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 55.55 เป็นร้อยละ 
80.00 ของหุ้นสามญัทั้งหมดท่ีออกและช าระแลว้ มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั โรงไฟฟ้า
หนองรี จ ากัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท  ไทรทัน พาวเวอร์ จ ากัด หลังจากเพิ่มทุนมีจ านวน 
110,141,909 บาท กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลต่างระหว่างเงินท่ีจ่ายเพิ่มทุนและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
สุทธิของบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท  ไทรทัน พาวเวอร์ จ ากัด 
หลงัจากเพิ่มทุนเป็น “ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย” จ านวน 141,909 บาท 
ซ่ึงแสดงไวภ้ายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุน้” ในงบการเงินรวม 

รายงานประจำาปี 2563142



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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กลุ่มบริษทัได้ว่าจ้างผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์่ได้มาที่ระบุได้
และหน้ีสินที่รับมาของบริษทั  โรงไฟฟ้าหนองรี จ าก ัด  ณ  วนัที่ซ้ือธุรกิจ  โดยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ได้มาท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาท่ีประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระไม่ได้แตกต่างอย่างมี
สาระส าคญักบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ได้มาท่ีระบุได้และหน้ีสินท่ีรับมาของบริษทั โรงไฟฟ้า
หนองรี จ ากัด ณ  วนัที่ซ้ือธุรกิจ ดังนั้นกลุ่มบริษทัจึงใช้มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที่ซ้ือธุรกิจดังกล่าวใน
การปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนในการซ้ือกบัมูลค่าสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละ
หน้ีสินท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจดงักล่าวเป็นก าไรจากการซ้ือธุรกิจ จ านวน 10,322,520 บาท ซ่ึงแสดงใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2562 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากัด คร้ังท่ี 
6/2562 มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 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 และเม่ือวนัท่ี 
20 กันยายน 2562 บริษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จ ากัด ได้จ่ายช าระเงินเพ่ือซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั 
โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั จ านวน 1,100,000 หุ้น ซ่ึงเป็นการซ้ือหุ้นส่วนท่ีสอง เป็นเงินจ านวน 110,000,000 บาท 
ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จ ากัด เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 55.55 เป็นร้อยละ 
80.00 ของหุ้นสามญัทั้งหมดท่ีออกและช าระแลว้ มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั โรงไฟฟ้า
หนองรี จ ากัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท  ไทรทัน พาวเวอร์ จ ากัด หลังจากเพิ่มทุนมีจ านวน 
110,141,909 บาท กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลต่างระหว่างเงินท่ีจ่ายเพิ่มทุนและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
สุทธิของบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท  ไทรทัน พาวเวอร์ จ ากัด 
หลงัจากเพิ่มทุนเป็น “ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย” จ านวน 141,909 บาท 
ซ่ึงแสดงไวภ้ายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุน้” ในงบการเงินรวม 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 143



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

- 62 - 

บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากดั  

ในระหว่างปี 2563 บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดมี้การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ
บริษัท อัครวฒัน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จ ากัด ซ่ึงข้อมูลทางการซ้ือธุรกิจได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 43 

บริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จ ากดั  

ในระหว่างปี 2563 บริษทั ไทรทนั เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดมี้
การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากัด ซ่ึงข้อมูลทางการซ้ือธุรกิจได้เปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 43 

รายงานประจำาปี 2563144



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากดั  

ในระหว่างปี 2563 บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดมี้การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ
บริษัท อัครวฒัน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จ ากัด ซ่ึงข้อมูลทางการซ้ือธุรกิจได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 43 

บริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จ ากดั  

ในระหว่างปี 2563 บริษทั ไทรทนั เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดมี้
การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากัด ซ่ึงข้อมูลทางการซ้ือธุรกิจได้เปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 43 
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รายการเคล่ือนไหวในเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม มีดงัน้ี 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 บำท  บำท 

ณ วันที่ 1 มกรำคม -  - 

เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 276,238,944  - 

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (8,374,448)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 267,864,496  - 

รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้และมูลค่ายุติธรรมกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียใน
บริษัทร่วมท่ีรับรู้ในงบการเงินรวมท่ีมีสาระส าคัญ เป็นดังน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

 
  งบกำรเงินรวม 
  2563  2562 
  บำท  บำท 
เงินลงทุนในบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ำกัด (มหำชน)     
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม  1,003,753,097  - 
สัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม (ร้อยละ)  20.44  - 
  205,167,133  - 
มูลค่าเงินลงทนุท่ีสูงกว่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   62,697,363  - 
ราคาตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษทัร่วม  267,864,496  - 
มูลค่ายติุธรรม (ขอ้มูลระดบั 1) ตามสัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม  367,446,000  - 

บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน) (“GLOCON”) 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ GLOCON จ านวน 93,768,100 หุ้น หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 4.94 ของทุนท่ีช าระแลว้ เป็นเงินจ านวน 45.44 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทับนัทึก
เงินลงทุนในหุ้นสามัญของ GLOCON เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ท่ีก าหนดให้ว ัดมูลค่ าด้วย 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยมีราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม จ านวน 45.44 ลา้นบาท 
และ 45.01 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ GLOCON อีกจ านวน 286,231,900 หุ้น  
หรือคิดเป็นร้อยละ 15.07 ของทุน ท่ีช าระแล้ว  เป็นเงินจ านวน 162.92 ล้านบาท ส่ งผลให้บริษัท 
มีสั ดส่ วนการถือหุ้ นสามัญใน  GLOCON จ านวน 380,000,000 หุ้ น  ห รือคิ ด เป็ น ร้อยละ  20.01  
ของทุนท่ีช าระแลว้ บริษทับนัทึกเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ GLOCON เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยมีราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม 
จ านวน 208.36 ลา้นบาท และ 266.00 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ต่อมาเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2563 บริษัทมีกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทด ารงต าแหน่งเป็น 
กรรมการบริษัทของ  GLOCON ท าให้บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อการก าหนดนโยบาย 
การด าเนินงานและการเงินในบริษทัดงักล่าว บริษทัจึงจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนในหุ้นสามญั
ของ GLOCON ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเป็นเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมตั้งแต่วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 โดยมีราคาทุนเท่ากบั 266.00 ลา้นบาท และรับรู้ผลต่างระหว่าง
ราคาทุนกับมูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในก าไรสะสมในปี จ านวน 
57.64 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2562 มีมติอนุมติัใหก้รรมการท่ีเป็น
ตวัแทนของบริษทัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัของ GLOCON มากกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการ
ทั้งหมดของ GLOCON ต่อมา  เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 บริษทัมีกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของบริษัท
มากกว่าก่ึงหน่ึงใน GLOCON อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาการมีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ดงักล่าวร่วมกบัการประเมินขนาดของการถือสิทธิในการออกเสียงของผูล้งทุนเม่ือเปรียบเทียบกบัขนาด
และการกระจายการถือของผูอ้อกเสียงรายอ่ืนและสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปไดถื้อโดยบริษทั ผูอ้อกเสียง
รายอ่ืนหรือกิจการอ่ืน นอกจากนั้น บริษทัไม่มีสิทธิท่ีเกิดจากขอ้ตกลงตามสัญญาอ่ืนกบัผูอ้อกเสียงราย
อ่ืนหรือกิจการอ่ืน ดังนั้ นสิทธิในการออกเสียงของบริษัทมีไม่เพียงพอให้มีอ านาจควบคุมเหนือ 
GLOCON ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 “งบการเงินรวม” ดังนั้น บริษทัพิจารณาว่า
บริษทัยงัไม่มีอ านาจควบคุมใน GLOCON ดงันั้นบริษทัยงัคงจดัประเภทเงินลงทุนใน GLOCON เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม เน่ืองจากบริษัทยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อการก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงานและการเงินในบริษทัดงักล่าว 

รายงานประจำาปี 2563150
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ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ GLOCON อีกจ านวน 286,231,900 หุ้น  
หรือคิดเป็นร้อยละ 15.07 ของทุน ท่ีช าระแล้ว  เป็นเงินจ านวน 162.92 ล้านบาท ส่ งผลให้บริษัท 
มีสั ดส่ วนการถือหุ้ นสามัญใน  GLOCON จ านวน 380,000,000 หุ้ น  ห รือคิ ด เป็ น ร้อยละ  20.01  
ของทุนท่ีช าระแลว้ บริษทับนัทึกเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ GLOCON เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยมีราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม 
จ านวน 208.36 ลา้นบาท และ 266.00 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ต่อมาเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2563 บริษัทมีกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทด ารงต าแหน่งเป็น 
กรรมการบริษัทของ  GLOCON ท าให้บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อการก าหนดนโยบาย 
การด าเนินงานและการเงินในบริษทัดงักล่าว บริษทัจึงจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนในหุ้นสามญั
ของ GLOCON ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเป็นเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมตั้งแต่วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 โดยมีราคาทุนเท่ากบั 266.00 ลา้นบาท และรับรู้ผลต่างระหว่าง
ราคาทุนกับมูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในก าไรสะสมในปี จ านวน 
57.64 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2562 มีมติอนุมติัใหก้รรมการท่ีเป็น
ตวัแทนของบริษทัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัของ GLOCON มากกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการ
ทั้งหมดของ GLOCON ต่อมา  เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 บริษทัมีกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของบริษัท
มากกว่าก่ึงหน่ึงใน GLOCON อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาการมีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ดงักล่าวร่วมกบัการประเมินขนาดของการถือสิทธิในการออกเสียงของผูล้งทุนเม่ือเปรียบเทียบกบัขนาด
และการกระจายการถือของผูอ้อกเสียงรายอ่ืนและสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปไดถื้อโดยบริษทั ผูอ้อกเสียง
รายอ่ืนหรือกิจการอ่ืน นอกจากนั้น บริษทัไม่มีสิทธิท่ีเกิดจากขอ้ตกลงตามสัญญาอ่ืนกบัผูอ้อกเสียงราย
อ่ืนหรือกิจการอ่ืน ดังนั้ นสิทธิในการออกเสียงของบริษัทมีไม่เพียงพอให้มีอ านาจควบคุมเหนือ 
GLOCON ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 “งบการเงินรวม” ดังนั้น บริษทัพิจารณาว่า
บริษทัยงัไม่มีอ านาจควบคุมใน GLOCON ดงันั้นบริษทัยงัคงจดัประเภทเงินลงทุนใน GLOCON เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม เน่ืองจากบริษัทยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อการก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงานและการเงินในบริษทัดงักล่าว 
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ในระหว่างไตรมาสท่ี 4 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ GLOCON อีกจ านวน 10,900,000 หุน้ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของทุนท่ีช าระแลว้ เป็นเงินจ านวน 10.24 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัมีสัดส่วนการ 
ถือหุ้นสามญัใน GLOCON จ านวน 390,900,000.00 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.44 ของทุนท่ีช าระแลว้ 
บริษทับนัทึกเงินลงทุนในหุน้สามญัของ GLOCON เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สียจาก
บริษทั GLOCON จ านวน 8,374,448 บาท 

16. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2563      2563 
 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 วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 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 
        
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม        

2563      บำท  - 
2562      บำท  - 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินไปจดจ านองเป็นหลกัประกนัเพื่อเป็นวงเงิน
ในการด าเนินโครงการก่อสร้างของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตขุอ้ 20.1 และ 20.2.3) 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอา้งอิงจากวิธี และล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

- ท่ีดิน ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระภายนอกดว้ยวิธีราคาตลาด 
     มูลค่าเท่ากบั 128,000,000 บาท (ขอ้มูลระดบั 2) 
     (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 128,000,000 บาท) 

17. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบจำก  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อื่น ๆ  เพิ่มขึน้จำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี  มำตรฐำนกำร        กำรซ้ือธุรกิจ  ณ วันท่ี 
 1 มกรำคม  รำยงำนทำง        (ดูหมำยเหตุ  31 ธันวำคม 
 2563  กำรเงิน        ข้อ 43)  2563 
   ฉบับที่ 16           
   (ดูหมำยเหตุ           
   ข้อ 2.1(3))           
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน              
ท่ีดิน 23,100,331  -  49,609,950  -  -  5,380,000  78,090,281 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 91,640,250  -  294,935  -  -  29,092,337  121,027,522 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 13,015,959  -  886,600  (22,396)  -  3,375,803  17,255,966 
ระบบสาธารณูปโภค 27,246,438  -  -  -  -  -  27,246,438 
ยานพาหนะ 34,892,755  (26,916,853)  -  -  3,485,124  487,600  11,948,626 
เคร่ืองจกัร 790,852,885  -  14,552,179  (7,321,660)  204,006  7,397,593  805,685,003 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 31,562,522  -  2,484,587  -  425,799  2,353,180  36,826,088 

รวม 1,012,311,140  (26,916,853)  67,828,251  (7,344,056)  4,114,929 48,086,513  1,098,079,924 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำตัดจ ำหน่ำย             

สะสม              
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (49,834,189)  -  (7,443,147)  -  -  (12,968,916)  (70,246,252) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (8,731,448)  -  (1,606,577)  22,395  -  (1,855,968)  (12,171,598) 
ระบบสาธารณูปโภค (15,205,171)  -  (1,508,248)  -  -  -  (16,713,419) 
ยานพาหนะ (19,921,671)  12,611,726  (548,371)  -  (2,679,326)  (75,196)  (10,612,838) 
เคร่ืองจกัร (331,538,318)  -  (31,738,995)  382,854  -  (4,117,350)  (367,011,809) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (23,359,368)  -  (2,694,709)  -  -  (137,896)  (26,191,973) 

รวม (448,590,165)  12,611,726  (45,540,047)  405,249  (2,679,326) (19,155,326)  (502,947,889) 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 520,300  -  290,294,562  (943,672)  (629,804) -  289,241,386 
หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (1,943,893)  -  -  1,401,649  - (6,285,002)  (6,827,246) 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 562,297,382  (14,305,127)       22,646,185  877,546,175 
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ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  ลดลง  โอน/อื่น ๆ  เพิ่มขึน้จำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี        กำรซ้ือธุรกิจ  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 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (2,522,604)  -  185,303  393,408  -  (1,943,893) 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 344,862,874        263,755,415  562,297,382 
            
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม            

2563         บำท  45,540,047 
2562         บำท  53,348,558 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบจำก  เพ่ิมขึน้  ลดลง  โอน/อ่ืน ๆ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  มำตรฐำนกำร        ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  รำยงำนทำง        31 ธันวำคม 
 2563  กำรเงิน         2563 
   ฉบับที่ 16         
   (ดูหมำยเหตุ         
   ข้อ 2.1(3))         
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน            
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 70,728,785  -  294,935  -  -  71,023,720 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5,044,446  -  137,154  (22,396)  -  5,159,204 
ระบบสาธารณูปโภค 26,161,457  -  -  -  -  26,161,457 
ยานพาหนะ 3,531,385  (3,485,124)  -  -  3,485,124  3,531,385 

รวม 105,466,073  (3,485,124)  432,089  (22,396)  3,485,124  105,875,766 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (37,876,312)  -  (4,304,521)  -  -  (42,180,833) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (2,847,555)  -  (678,864)  22,395  -  (3,504,024) 
ระบบสาธารณูปโภค (14,120,194)  -  (1,508,248)  -  -  (15,628,442) 
ยานพาหนะ (2,722,393)  2,679,326  (408,991)  -  (2,679,326)  (3,131,384) 

รวม (57,566,454)  2,679,326  (6,900,624)  22,395  (2,679,326)  (64,444,683) 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 47,899,619  (805,798)        41,431,083 

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 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) 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 54,221,977      47,899,619 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม        

2563     บำท  6,900,624 
2562     บำท  7,106,345 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทได้น าท่ี ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจักรไป 
จดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาว และหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 20.1, 20.2, 20.3, 23 และ 41) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผูเ้ช่า ซ่ึงรวมแสดงใน
รายการขา้งตน้ประกอบด้วยเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและยานพาหนะมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี (ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 : ไม่มี) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำกิจกำร  
 2562  2562  

 บำท  บำท  
สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าการเงิน     
ราคาทุน 26,916,853  3,485,124  
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (12,611,726)  (2,679,326)  
ราคาตามบญัชีสุทธิ 14,305,127  805,798  

ราคาสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงได้
คิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้แต่ยงัใช้งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวนเงิน 219.18 ลา้นบาท 
และ 11.09 ล้านบาท ตามล าดับ  (ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 : 206.92 ล้านบาท และ 6.91 ล้านบาท 
ตามล าดบั) 
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18. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563   งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบจำก  เพิ่มขึน้  ลดลง  โอน/อื่น ๆ  ซ้ือธุรกิจ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี  มำตรฐำนกำร        ในบริษัทย่อย  ณ วันท่ี 

 1 มกรำคม  รำยงำนทำง        (ดูหมำยเหตุ  31 ธันวำคม 
 2563  กำรเงิน ฉบับที่16        ข้อ 43)  2563 
   (ดูหมำยเหตุ           
   ข้อ 2.1(3))           
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน              
ท่ีดิน -  24,670,566  -  -  -  -  24,670,566 
ยานพาหนะ -  26,916,853  -  (1,763,790)  (3,485,124)  3,165,212  24,833,151 
เคร่ืองจกัร -  -  19,265,152  -  -  -  19,265,152 

รวม -  51,587,419  19,265,152  (1,763,790)  (3,485,124)  3,165,212  68,768,869 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม             

ท่ีดิน -  -  (3,090,153)  -  -  -  (3,090,153) 
ยานพาหนะ -  (12,611,726)  (5,282,652)  -  2,679,326  (1,447,314)  (16,662,366) 
เคร่ืองจกัร -  -  (368,286)  -  -  -  (368,286) 

รวม -  (12,611,726)  (8,741,091)  -  2,679,326  (1,447,314)  (20,120,805) 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ -  38,975,693       1,717,898  48,648,064 
              

 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงินฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบจำก  เพิ่มขึน้  ลดลง  โอน/อื่น ๆ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี  มำตรฐำนกำร        ณ วันท่ี 

 1 มกรำคม  รำยงำนทำง        31 ธันวำคม 
 2563  กำรเงิน ฉบับที่16        2563 
   (ดูหมำยเหตุ         
   ข้อ 2.1(3))         
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน            
ท่ีดิน -  24,670,566  -  -  -  24,670,566 
ยานพาหนะ -  3,485,124  -  -  (3,485,124)  - 

รวม -  28,155,690  -  -  (3,485,124)  24,670,566 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           

ท่ีดิน -  -  (3,090,153)  -  -  (3,090,153) 
ยานพาหนะ -  (2,679,326)  -  -  2,679,326  - 

รวม -  (2,679,326)  (3,090,153)  -  2,679,326  (3,090,153) 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ -  25,476,364       21,580,413 
            
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม            

2563 (งบการเงินรวม)         บำท  8,741,091 
2563 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)         บำท  3,090,153 
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การวิเคราะห์การครบก าหนดของหน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บรู้ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับสัญญาเช่าในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2563 
 บำท  บำท 

จ ำนวนเงินที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    
ค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 8,741,091  3,090,153 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 35) 2,198,565  1,534,911 

19.  สินทรัพย์และหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายละเอียด มีดงัน้ี  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ (30,995,865)  (33,007,418)  -  - 

 (30,995,865)  (33,007,418)  -  - 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี  

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่  รับรู้ใน  รับรู้ใน  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  ก ำไรหรือ  ก ำไรขำดทุน  31 ธันวำคม 
 2563  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2563 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต -  938,335  -  938,335 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 388,779  (37,163)  -  351,616 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,434,566  887,907  (375,082)  1,947,391 
ค่าใชจ่้ายโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิ        

ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัส าหรับพนกังาน 96,476  -  -  96,476 
 1,919,821  1,789,079  (375,082)  3,333,818 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
สินทรัพยต์ามสัญญาเช่า (19,725,046)  2,144,636  -  (17,580,410) 
การยืดอายกุารใชง้านของสินทรัพยถ์าวร (15,202,193)  (1,547,080)  -  (16,749,273) 
 (34,927,239)  597,556  -  (34,329,683) 
รวมหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธ ิ (33,007,418)  2,386,635  (375,082)  (30,995,865) 
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 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่  รับรู้ใน  รับรู้ใน  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  ก ำไรหรือ  ก ำไรขำดทุน  31 ธันวำคม 
 2562  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

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

 2,383,041  (463,220)  -  1,919,821 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าทางการเงิน (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) 
รวมหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธ ิ (30,638,620)  (2,368,798)  -  (33,007,418) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้ไม่เกินจ านวนท่ีเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีก าไรทางภาษี 
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้นและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้พิจารณาแลว้ว่าจะไม่มี
การกลบัรายการการด้อยค่าในอนาคตอนัใกล้ กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ได้รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้
จ านวน 207.17 ลา้นบาท และจ านวน 144.57 ลา้นบาท ตามล าดบั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 196.42 ลา้นบาท 
และ 137.44 ลา้นบาท ตามล าดับ) ที่เกิดจากรายการขาดทุนจากการตั้งส ารองการด้อยค่าเงินมดัจ า 
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน จ านวน 120.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 120.00 ลา้นบาท) (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : ไม่มี) ขาดทุนจากการตั้งส ารองการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย จ านวน 561.43 ลา้นบาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : 561.43 ล้านบาท) (งบการเงินรวม : ไม่มี) และขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้
จ านวน 354.42 ลา้นบาท และจ านวน 161.44 ลา้นบาท ตามล าดบั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 300.69 ลา้นบาท 
และ 125.75 ลา้นบาท ตามล าดบั) ท่ีสามารถยกไปเพื่อหักกลบกับก าไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการ
ขาดทุนจะหมดอายใุนระหวา่ง 2564 ถึง 2568 

รายงานประจำาปี 2563158
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20. วงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงิน วงเงินกู้ยืมจำกสภำบันกำรเงิน และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
ส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
20.1 วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบัน
การเงินแห่งหน่ึงจ านวน 15.00 ลา้นบาท ประกอบด้วยวงเงิน 13.00 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ีย
เท่ากับอตัราดอกเบ้ียที่ธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (“MOR”) โดยเงิน
เบิกเกินบญัชีด ังกล่าวค ้ าประกันโดยบริษทั และท่ีดินของบริษทั ไทรทนั ดิเวลลอปเม ้นท์ 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 38.6.1) และวงเงิน 2.00 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 1.25 ต่อปี และส่วนที่มากกว่า 2.00 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 13.00 ต่อปี 
โดยเงินเบิกเกินบญัชีดงักล่าวค ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 
และค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 
16 และ 17) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึงจ านวน 10.00 ล้านบาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากับร้อยละ 10.345 ต่อปี โดยเงินเบิกเกิน
บญัชีดังกล่าว ค ้าประกันโดยเงินฝากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 7) ท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างของบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว (ดูหมายเหตุข้อ 17) และค ้ าประกันโดยบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น และบริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจีเนียร่ิง จ ากดั ค  ้าประกนัทั้งจ านวน นอกจากน้ี
ค ้าประกนัโดยเคร่ืองจกัรของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว ซ่ึงอยู่ระหว่างการจดทะเบียนค ้าประกนั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยทางอ้อมอีกแห่งหน่ึงมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบัน
การเงิน จ านวน 34.49 ลา้นบาท ประกอบด้วยวงเงิน 7.00 ลา้นบาท 9.10 ลา้นบาท 12.00 ลา้นบาท 
4.00 ลา้นบาท และ 2.39 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ MOR + 1.00 MRR + 2.50  
MRR + 1.50 MOR และ MOR + 1.00 ตามล าดับ ซ่ึงเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าวค ้ าประกันโดย 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 9 
และ 13) การโอนสิทธิการรับเงินค่าจา้งก่อสร้างของบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว ท่ีดินของบริษทัย่อย
ทางอ้อมดังกล่าว (ดูหมายเหตุข้อ 17) และค ้ าประกันโดยบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม ท่ีดินของกรรมการสองท่านของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว และกรรมการสองท่านของ
บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 159
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20.2 วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
20.2.1    ตัว๋สัญญาใชเ้งินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีตั๋วสัญญาใช้เงินกู้ยืมกับ
สถาบนัการเงิน จ านวน 220.00 ลา้นบาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานของบริษัทย่อย
ดงักล่าว ตัว๋สัญญาใชเ้งินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ของบริษทัย่อยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 17) การโอนสิทธิการรับเงินค่าจา้งก่อสร้างของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าว และค ้าประกนัโดยบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงมีตั๋วสัญญาใช้เงินกู้ยืมกับ
สถาบันการเงิน จ านวน 73.10 ลา้นบาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานของบริษทัย่อย
ทางอ้อมดังกล่าว ตั๋วสัญญาใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้ าประกันโดยสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอ่ืนและสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (ดูหมายเหตุข้อ 9 และ 13)  
การโอนสิทธิการรับเงินค่าจา้งก่อสร้างของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว และค ้าประกนั
โดยบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม ท่ี ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของ
กรรมการสองท่านของบริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าว เงินฝากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง  
(ดูหมายเหตุขอ้ 7) และกรรมการสองท่านของบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว (ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

20.2.2 วงเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมีวงเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงิน 
จ านวน 56.92 ลา้นบาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว 
วงเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวค ้าประกนัโดยสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน
และสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 9 และ 13) การโอนสิทธิการ
รับเงินค่าจา้งก่อสร้างของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว สินคา้คงเหลือ (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวและเคร่ืองจกัร (ดูหมายเหตุขอ้ 17) 
และค ้าประกนัโดยบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ของกรรมการหน่ึงท่านและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว กรรมการสองท่าน
ของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว รวมถึงค ้าประกนัโดยบริษทั ไทรทนั เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์
คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยทางอ้อม
ดงักล่าว (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 
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20.2 วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
20.2.1    ตัว๋สัญญาใชเ้งินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีตั๋วสัญญาใช้เงินกู้ยืมกับ
สถาบนัการเงิน จ านวน 220.00 ลา้นบาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานของบริษัทย่อย
ดงักล่าว ตัว๋สัญญาใชเ้งินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ของบริษทัย่อยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 17) การโอนสิทธิการรับเงินค่าจา้งก่อสร้างของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าว และค ้าประกนัโดยบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงมีตั๋วสัญญาใช้เงินกู้ยืมกับ
สถาบันการเงิน จ านวน 73.10 ลา้นบาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานของบริษทัย่อย
ทางอ้อมดังกล่าว ตั๋วสัญญาใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้ าประกันโดยสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอ่ืนและสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (ดูหมายเหตุข้อ 9 และ 13)  
การโอนสิทธิการรับเงินค่าจา้งก่อสร้างของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว และค ้าประกนั
โดยบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม ท่ี ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของ
กรรมการสองท่านของบริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าว เงินฝากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง  
(ดูหมายเหตุขอ้ 7) และกรรมการสองท่านของบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว (ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

20.2.2 วงเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมีวงเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงิน 
จ านวน 56.92 ลา้นบาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว 
วงเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวค ้าประกนัโดยสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน
และสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 9 และ 13) การโอนสิทธิการ
รับเงินค่าจา้งก่อสร้างของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว สินคา้คงเหลือ (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวและเคร่ืองจกัร (ดูหมายเหตุขอ้ 17) 
และค ้าประกนัโดยบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ของกรรมการหน่ึงท่านและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว กรรมการสองท่าน
ของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว รวมถึงค ้าประกนัโดยบริษทั ไทรทนั เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์
คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยทางอ้อม
ดงักล่าว (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

- 79 - 
 

20.2.3 วงเงินหนงัสือค ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีวงเงินหนังสือค ้าประกันกบั
สถาบนัการเงิน จ านวน 817.72 ลา้นบาท และ 1,112.89 ลา้นบาท เพื่อใชส้ าหรับการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าว วงเงินหนังสือค ้ าประกันดังกล่าวค ้ าประกันโดย
สินทรัพยข์องบริษทัย่อยดงักล่าว ประกอบดว้ย เงินฝากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 17) และค ้าประกนั
โดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั ไทรทนั ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (ดูหมายเหตุขอ้ 16 
และ 38.6.1) รวมถึงค ้าประกนัโดยบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงมีวงเงินหนังสือค ้ าประกันกับ
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 81.45 ลา้นบาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานของบริษทั
ยอ่ยทางออ้มดงักล่าว วงเงินหนงัสือค ้าประกนัดงักล่าวค ้าประกนัโดยสินทรัพยข์องบริษทั
ย่อยทางออ้มดงักล่าว ประกอบด้วย เงินฝากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 
การโอนสิทธิการรับเงินค่าจ้างก่อสร้างของบริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าว และค ้าประกัน 
โดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกรรมการสองท่านของบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว  
และกรรมการสองท่านของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

20.2.4 วงเงินสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมีวงเงินสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง เพื ่อบริหารความเส่ียงที่เกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินบาทจ านวน 3.00 ลา้นบาท สัญญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงักล่าวค ้าประกนัโดยกรรมการสองท่านของบริษทั
ย่อยทางออ้มดงักล่าว (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 
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20.2.5   วงเงินสัญญาซ้ือขายลูกหน้ีการคา้กบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมีวงเงินสัญญาซ้ือขายลูกหน้ี
การคา้กบัสถาบนัการเงินจ านวน 2 แห่งจ านวน 10.00 ลา้นบาท และ 2.00 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  โดยมีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ  MFR + 1.25 ต่อปี และร้อยละ MOR ต่อปี 
ตามล าดบั ซ่ึงวงเงินสัญญาซ้ือขายลูกหน้ีการคา้ดังกล่าวค ้าประกันโดยบญัชีเงินฝาก
สถาบนัการเงินของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 7) และกรรมการสองท่าน
ของบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

20.2.6   วงเงินสินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมีวงเงินสินเช่ือเลตเตอร์ออฟ
เครดิตกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 3.00 ลา้นบาท ซ่ึงวงเงินสินเช่ือเลตเตอร์ออฟ
เครดิตดังกล่าวค ้ าประกันโดยกรรมการสองท่านของบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว  
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

20.3 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินหลายแห่งจ านวน 57.03 ลา้นบาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานของบริษทัย่อย
ทางออ้มดงักล่าว ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินหลายแห่งจ านวน 34.49 
ล้านบาท  โดยมีอัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ  MOR  ต่อปี  ถึ ง  MOR + 1 ต่อปี   MRR + 1.5 ต่อปี  
ถึง MRR + 2.5 ต่อปี และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินหลายแห่งจ านวน 16.53 ลา้นบาท 
โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ MOR + 1 และ MLR - 1 ซ่ึงเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ดงักล่าวค ้าประกนัโดยสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน
อ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 9 และ 13) การโอนสิทธิการรับเงินค่าจา้งก่อสร้างของบริษทัย่อยทางออ้ม
ดงักล่าว ท่ีดินของบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 17) ค ้าประกนัโดยบรรษทัประกนั
สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม ท่ีดินของกรรมการสองท่านของบริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าว  
และกรรมการสองท่านของบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  : ไม่มี) 

รายงานประจำาปี 2563162



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

- 80 - 
 

20.2.5   วงเงินสัญญาซ้ือขายลูกหน้ีการคา้กบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมีวงเงินสัญญาซ้ือขายลูกหน้ี
การคา้กบัสถาบนัการเงินจ านวน 2 แห่งจ านวน 10.00 ลา้นบาท และ 2.00 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  โดยมีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ  MFR + 1.25 ต่อปี และร้อยละ MOR ต่อปี 
ตามล าดบั ซ่ึงวงเงินสัญญาซ้ือขายลูกหน้ีการคา้ดังกล่าวค ้าประกันโดยบญัชีเงินฝาก
สถาบนัการเงินของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 7) และกรรมการสองท่าน
ของบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

20.2.6   วงเงินสินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงมีวงเงินสินเช่ือเลตเตอร์ออฟ
เครดิตกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 3.00 ลา้นบาท ซ่ึงวงเงินสินเช่ือเลตเตอร์ออฟ
เครดิตดังกล่าวค ้ าประกันโดยกรรมการสองท่านของบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว  
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

20.3 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินหลายแห่งจ านวน 57.03 ลา้นบาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานของบริษทัย่อย
ทางออ้มดงักล่าว ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินหลายแห่งจ านวน 34.49 
ล้านบาท  โดยมีอัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ  MOR  ต่อปี  ถึ ง  MOR + 1 ต่อปี   MRR + 1.5 ต่อปี  
ถึง MRR + 2.5 ต่อปี และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินหลายแห่งจ านวน 16.53 ลา้นบาท 
โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ MOR + 1 และ MLR - 1 ซ่ึงเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ดงักล่าวค ้าประกนัโดยสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน
อ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 9 และ 13) การโอนสิทธิการรับเงินค่าจา้งก่อสร้างของบริษทัย่อยทางออ้ม
ดงักล่าว ท่ีดินของบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 17) ค ้าประกนัโดยบรรษทัประกนั
สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม ท่ีดินของกรรมการสองท่านของบริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าว  
และกรรมการสองท่านของบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  : ไม่มี) 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินท่ียงั
ไม่ไดใ้ชค้งเหลือ 15.64 ลา้นบาท และ 49.49 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ียงั
ไม่ไดใ้ชค้งเหลือ 269.92 ลา้นบาท และ 293.10 ลา้นบาท ตามล าดบั 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นสกุลเงินบาท 

20.4 วงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึง จ านวน 80.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าว
ค ้าประกันโดยสินทรัพยข์องบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว ประกอบดว้ยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และ
เคร่ืองจกัร (ดูหมายเหตุขอ้ 17) สิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากธนาคารแห่งหน่ึง และค ้าประกนัโดย
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันและกรรมการของบริษัทย่อยทางอ้อมรายหน่ึง รวมถึงมีการจ าน าหุ้น
บางส่วนของบริษัทย่อยทางอ้อม และมีเง่ือนไขให้บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวคงสัดส่วน
โครงสร้างของผูถื้อหุ้นและด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอัตราท่ี
ก าหนดในสัญญา และทยอยช าระคืนทั้งหมดภายในปี 2566 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าวมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินแห่งหน่ึง จ านวน 57.54 ล้านบาท และจ านวน 65.09 ล้านบาท ตามล าดับ (ดูหมายเหตุ 
ขอ้ 23) (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 
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21. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 138,921,498  379,788,148  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตขุอ้ 38.2) 6,394,259  2,233,268  -  - 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอปุกรณ์ - บริษทัอื่น 1,894,254  915,038  454,750  478,290 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอปุกรณ์ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตขุอ้ 38.2) 145,568,789  -  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอืน่ 31,935,424  8,914,502  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตขุอ้ 38.2) 1,307,568  -  -  - 
เงินเรียกเก็บตามสัญญา 7,410,715  6,592,746  -  - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 366,541  476,403  366,541  476,403 
เงินปันผลคา้งจ่าย 8,914,678  10,593,000  35,468  51,738 
ค่าหุ้นคา้งจ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 43) 4,000,000  -  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัอืน่ 425,169  10,075  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตขุอ้ 38.2) 314,557  -  -  - 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บริษทัอื่น 25,481,551  13,099,654  7,005,515  6,247,941 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตขุอ้ 38.2)  -  300,000  -  - 
 372,935,003  422,922,834  7,862,274  7,254,372 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
เป็นสกุลเงินบาท 
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22. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทอ่ืน 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  
   งบกำรเงินรวมและ 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     2563  2562 
     บำท  บำท 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัอื่น     10,239,382  - 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดท้ ารายการซ้ือขายหุ้นแบบบญัชีมาร์จ้ินกบับริษทัหลกัทรัพยแ์ห่งหน่ึง ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมียอดมาร์จ้ินท่ีใชไ้ป จ านวน 10.24 ลา้นบาท บริษทัไดแ้สดงรายการดงักล่าวเป็น
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน โดยเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืนดงักล่าวเป็นสกุลเงินบาทและมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 5.95 ต่อปี โดยมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเป็นหุ้นของบริษทัร่วมแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
และมีก าหนดช าระคืนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

เงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นสกุลเงินบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 
ไม่มี) 

23. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

   งบกำรเงินรวม 
     2563  2562 
     บำท  บำท 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     110,083,191  65,085,701 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     (20,132,996)  (16,622,249) 
     89,950,195  48,463,452 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
แห่งหน่ึง จ านวน 57.54 ลา้นบาท และ 65.09 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1 ต่อปี 
ค  ้าประกันโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันและกรรมการของบริษทัย่อยทางออ้มท่านหน่ึงเต็มจ านวน และทยอย
ช าระคืนทั้งหมดภายในปี 2566 (ดูหมายเหตุขอ้ 20.4)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชค้งเหลือ จ านวน 22.46 ลา้นบาท และ 14.91 ลา้นบาท ตามล าดบั 

รายงานประจำาปี 2563164
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22. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทอ่ืน 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  
   งบกำรเงินรวมและ 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     2563  2562 
     บำท  บำท 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัอื่น     10,239,382  - 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดท้ ารายการซ้ือขายหุ้นแบบบญัชีมาร์จ้ินกบับริษทัหลกัทรัพยแ์ห่งหน่ึง ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมียอดมาร์จ้ินท่ีใชไ้ป จ านวน 10.24 ลา้นบาท บริษทัไดแ้สดงรายการดงักล่าวเป็น
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน โดยเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืนดงักล่าวเป็นสกุลเงินบาทและมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 5.95 ต่อปี โดยมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเป็นหุ้นของบริษทัร่วมแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
และมีก าหนดช าระคืนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

เงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นสกุลเงินบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 
ไม่มี) 

23. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

   งบกำรเงินรวม 
     2563  2562 
     บำท  บำท 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     110,083,191  65,085,701 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     (20,132,996)  (16,622,249) 
     89,950,195  48,463,452 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
แห่งหน่ึง จ านวน 57.54 ลา้นบาท และ 65.09 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1 ต่อปี 
ค  ้าประกันโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันและกรรมการของบริษทัย่อยทางออ้มท่านหน่ึงเต็มจ านวน และทยอย
ช าระคืนทั้งหมดภายในปี 2566 (ดูหมายเหตุขอ้ 20.4)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชค้งเหลือ จ านวน 22.46 ลา้นบาท และ 14.91 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มอีกแห่งหน่ึงมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง  
เป็นจ านวน 52.53 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR + 1.6 และ MRR - 0.06 
ถึง MRR +  5.5 ทั้ งน้ี เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเหล่าน้ีค  ้ าประกันโดยสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอ่ืนและสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 9 และ 13) การโอนสิทธิการ 
รับเงินค่าจ้างก่อสร้างของบริษัทย่อยทางออ้มดังกล่าว สินค้าคงเหลือ (ดูหมายเหตุข้อ 11) ท่ีดินพร้อม 
ส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวและเคร่ืองจกัร (ดูหมายเหตุขอ้ 17) และค ้าประกนัโดยบรรษทั
ประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกรรมการหน่ึงท่านและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ของบริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าว กรรมการสองท่านของบริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าว รวมถึงค ้าประกันโดย
บริษทั ไทรทนั เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั
ยอ่ยทางออ้มดงักล่าว และทยอยช าระคืนทั้งหมดภายในปี 2568 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวมีวงเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช้
คงเหลือ 4.39 ลา้นบาท และ 56.92 ลา้นบาท ตามล าดบั 

เงินกูย้มืระยะยาวของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นสกุลเงินบาท 
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24. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำและหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 
การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2563 สรุปได้ดังน้ี  
(ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท  บำท 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ตำมมำตรฐำน    
กำรรำยงำนทำงกำรเงินเดิม -  - 

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16    
(ดูหมายเหตขุอ้ 2.1 (3)) 47,253,469  32,768,879 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ตำมมำตรฐำน     
กำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 47,253,469  32,768,879 

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ้ 43) 1,492,486  - 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 17,163,998  - 
ลดลงระหว่างปี (1,734,059)  - 
จ่ายช าระระหว่างปี (10,791,417)  (4,192,825) 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 53,384,477  28,576,054 
    
ดอกเบีย้รอตัดจ่ำย ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 - ตำมมำตรฐำน    
กำรรำยงำนทำงกำรเงินเดิม -  - 

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16    
(ดูหมายเหตขุอ้ 2.1 (3)) (8,452,457)  (7,505,488) 

ดอกเบีย้รอตัดจ่ำย ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 - ตำมมำตรฐำน    
กำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ (8,452,457)  (7,505,488) 

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ้ 43) (119,872)  - 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี (628,998)  - 
ลดลงระหว่างปี 107,812  - 
รับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงินระหว่างปี 2,172,961  1,514,315 
ดอกเบีย้รอตัดจ่ำย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 (6,920,554)  (5,991,173) 
    
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 46,463,923  22,584,881 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (15,886,696)  (1,694,832) 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 30,577,227  20,890,049 
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การวิเคราะห์การครบก าหนดของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2563 
 บำท  บำท 
กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนด    
ปีท่ี 1 18,963,714  4,079,351 
ปีท่ี 2 14,003,411  4,079,351 
ปีท่ี 3   4,079,351  4,079,351 
ปีท่ี 4   4,079,351  4,079,351 
ปีท่ี 5   4,079,351  4,079,351 
ปีท่ี 6   4,079,351  4,079,351 
ปีท่ี 7   4,079,351  4,079,351 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี    (6,899,957)  (5,970,576) 
รวม 46,463,923  22,584,881 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัค านวณหน้ีสินตามสัญญาเช่าโดยวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่า 
ถัวเฉล่ียร้อยละ 4.08 - 7.77 และร้อยละ 6.00 ตามล าดับ กลุ่มบริษัทและบริษัทใช้อัตราคิดลดคงท่ี 
ตลอดสัญญา 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : ไม่มี) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2562 

 บำท  บำท 
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 15,098,010  613,420 
หกั ดอกเบ้ียในอนาคตภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (967,564)  (20,595) 
 14,130,446  592,825 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (6,580,257)  (592,825) 
 7,550,189  - 

กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่มีความเส่ียงด้านสภาพคล่องท่ีมีนัยส าคัญเก่ียวกับหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าไดรั้บการบริหารจดัการโดยแผนกการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายส าหรับสัญญาภายใตส้ัญญาเช่าการเงินขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มี
ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2562 
 บำท  บำท 
ภายใน 1 ปี 7,264,540  613,420 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7,833,470  - 
 15,098,010  613,420 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (967,564)  (20,595) 

 14,130,446  592,825 

25. ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินส าหรับ        
ผลประโยชน์พนกังาน 13,974,552  12,656,991  4,156,362  5,484,161 

การเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 12,656,991  7,596,089  5,484,161  3,044,434 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม        
เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ้ 43) 2,772,853  -  -  - 
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 4,332,950  4,135,111  898,379  1,627,029 
ตน้ทุนบริการในอดีต -  1,256,991  -  686,958 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย -  268,800  -  125,740 
จ่ายช าระในระหว่างปี (1,686,652)  (600,000)  -  - 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

    
 

 
 

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ        
 ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ (4,101,590)  -  (2,226,178)  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 13,974,552  12,656,991  4,156,362  5,484,161 
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ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไวท่ี้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม เกิดขึ้นจากเร่ืองต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
สมมติฐานทางการเงิน 1,236,296  -  1,665,623  - 
สมมติฐานทางภูมิประชากรศาสตร์ 1,637,113  -  804,410  - 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,228,181  -  (243,855)  - 
รวม 4,101,590  -  2,226,178  - 

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไวท่ี้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รวมอยูใ่นก าไรสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  (3,630,839)  (3,630,839)  (1,861,448)  (1,861,448) 
รับรู้ระหว่างปี 4,101,590  -  2,226,178  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 470,751  (3,630,839)  364,730  (1,861,448) 

สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชมี้ดงัน้ี  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
อตัราคิดลด ร้อยละ 1.18 - 1.65 ร้อยละ 2.59 - 2.88  ร้อยละ 1.18  ร้อยละ 2.88 
อตัราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 4.00 - 5.00 ร้อยละ 5.00 - 6.00 ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 6.00 
เกษียณอาย ุ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เป็นดงัน้ี 

 ผลกระทบต่อประมำณกำรหนี้สินส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

2563 2562 2563 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

อตัราคิดลดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.00    ลดลง 5.72 - 11.96     ลดลง 9.06 - 10.37    ลดลง 4.59   ลดลง 10.37 
อตัราคิดลดลดลงร้อยละ 1.00 เพ่ิมขึ้น 6.46 - 14.27 เพ่ิมขึ้น 10.45 - 12.10 เพ่ิมขึ้น 5.16 เพ่ิมขึ้น 12.10 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.00 เพ่ิมขึ้น 5.98 - 12.65 เพ่ิมขึ้น11.14 - 13.40 เพ่ิมขึ้น 3.90 เพ่ิมขึ้น 13.40 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนลดลงร้อยละ 1.00   ลดลง 5.41 - 10.84     ลดลง 9.81 - 11.57   ลดลง 3.55   ลดลง 11.57 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี 
ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดขึ้น และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั 
ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกบัการค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานท่ีรับรู้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวค้  านวณดว้ยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) 

วิธีการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 

26. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรร้ือถอน 
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 1,255,065  1,255,065  1,255,065  1,255,065 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี  294,935  -  294,935  - 
ยองคงเหลือส้ินปี ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 1,550,000  1,255,065  1,550,000  1,255,065 
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27. ทุนเรือนหุ้นและใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ 
ทุนเรือหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

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

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 1,161,029,409  8,033,578,407  803,357,841  236,854,830 
เพ่ิมทุนจดทะเบียนระหว่างปี -    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 
        
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 1,161,029,409  9,633,578,407  963,357,841  636,854,830 
เพ่ิมทุนจดทะเบียนระหว่างปี -  2,800  280  420 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 1,161,029,409  9,633,581,207  963,358,121  636,855,250 

27.1 ทุนเรือนหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทั ได้มีมติอนุมัติให้ออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท เป็นการเสนอขายแบบเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากัด ให้แก่ 
บริษทั บรุ๊คเคอร์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวน 200,000,000 หุ้น และ Zico Trust (s) Ltd. 
ในฐานะทรัสตีของ Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวน 1,400,000,000 หุน้ 

เม่ือบริษทัไดรั้บเงินค่าซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากบริษทั บรุ๊คเคอร์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวนเงิน 
70,000,000 บาทโดยมีส่วน เกินมูลค่า หุ ้นจ านวน เงิน  50,000,000 บาท  บ ริษ ทัได้ 
จดทะเบียนการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทักับกระทรวงพาณิชย์
เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 

บริษทัได้รับช าระค่าซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากบริษทั Zico Trust (s) Ltd. ในฐานะทรัสตี
ของ  Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวนเงิน 490,000,000 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
จ านวนเงิน 350,000,000 บาท  บริษทัได ้จดทะเบียนการเพิ ่มทุนและแก ้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อว ันท่ี 
22 กรกฎาคม 2562 
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27. ทุนเรือนหุ้นและใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ 
ทุนเรือหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

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

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 1,161,029,409  8,033,578,407  803,357,841  236,854,830 
เพ่ิมทุนจดทะเบียนระหว่างปี -    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 
        
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 1,161,029,409  9,633,578,407  963,357,841  636,854,830 
เพ่ิมทุนจดทะเบียนระหว่างปี -  2,800  280  420 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 1,161,029,409  9,633,581,207  963,358,121  636,855,250 

27.1 ทุนเรือนหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทั ได้มีมติอนุมัติให้ออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท เป็นการเสนอขายแบบเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากัด ให้แก่ 
บริษทั บรุ๊คเคอร์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวน 200,000,000 หุ้น และ Zico Trust (s) Ltd. 
ในฐานะทรัสตีของ Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวน 1,400,000,000 หุน้ 

เม่ือบริษทัไดรั้บเงินค่าซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากบริษทั บรุ๊คเคอร์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวนเงิน 
70,000,000 บาทโดยมีส่วน เกินมูลค่า หุ ้นจ านวน เงิน  50,000,000 บาท  บ ริษ ทัได้ 
จดทะเบียนการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทักับกระทรวงพาณิชย์
เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 

บริษทัได้รับช าระค่าซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากบริษทั Zico Trust (s) Ltd. ในฐานะทรัสตี
ของ  Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวนเงิน 490,000,000 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
จ านวนเงิน 350,000,000 บาท  บริษทัได ้จดทะเบียนการเพิ ่มทุนและแก ้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อว ันท่ี 
22 กรกฎาคม 2562 
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27.2 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 บุคคลท่ีศาลสั่งให้ เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ หรือกรณี อ่ืนใดท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร) ให้แก่กรรมการ ผู ้บริหาร  
และพนักงานของกลุ่มบริษัทและบริษัท (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 
กลุ่มบริษทัและบริษทั โดยไม่คิดมูลค่า อตัราการใชสิ้ทธิท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้
สิทธิซ้ือหุน้ TRITN ได ้1 หุน้ โดยการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการ TRITN-
WA น้ีก าหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.34 บาทต่อหุ้น อายุใบส าคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี  
นับจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยก าหนดวนัใช้สิทธิคร้ังแรกวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562 และคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2564 มูลค่ายติุธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญั วดัมูลค่าโดยวิธี Binomial Model โดยผูป้ระเมินอิสระภายนอก โดยมูลค่ายติุธรรม
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมีมูลค่าหุน้ละ 0.1013 บาทต่อหุน้ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

โครงกำร 

 
อำยุสัญญำ 

(ปี) 

 

วันที่ให้สิทธิ 

 

วันที่หมดอำยุ 

 
จ ำนวนสิทธิ 
ที่ออก (หน่วย)  

 อัตรำกำรใช้สิทธิ    
ต่อ 1 หน่วย  

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
รำคำใช้สิทธิ  
(บำทต่อหุ้น) 

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

TRITN-WA  
ราคาหุ้น ณ วนัท่ีให้ใบส าคญัแสดงสิทธิ  0.29 

ราคาใชสิ้ทธิ  0.34 
ค่าความผนัผวนของราคาหุ้นท่ีคาดหวงั  57.08% 
ช่วงเวลาท่ีคาดว่าจะมีผูม้าใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิครบ  3 ปี 
อตัราเงินปันผลท่ีคาดหวงั  0.00% 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง  1.86% 

การเปล่ียนแปลงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

หน่วย : หน่วย 
 ณ วันที่ 1 มกรำคม รำยกำรระหว่ำงปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  สิทธิ  ริบสิทธิ  2563 
TRITN-WA 21,428,550  -  (2,380,950)  19,047,600 
TRITN-W3 1,606,608,920  -  -  1,606,608,920 

 

 ณ วันที่ 1 มกรำคม รำยกำรระหว่ำงปี ณ วันที่ 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 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น
เกณฑ์ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมเป็นจ านวน 0.58 ล้านบาท และ
บริษทับันทึกรายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
เฉพาะกิจการเป็นจ านวน 0.66 ลา้นบาท (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : ไม่มี) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงมีความประสงคท่ี์จะใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั “TRITN-W3” ในอตัราการใชสิ้ทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1.00027 หุ้น โดยมีจ านวนหุ้นสามญัท่ีไดจ้ากการ
ขอใชสิ้ทธิ 2,800 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ 0.2993 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 700 บาท 

รายงานประจำาปี 2563174
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มูลค่ายติุธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิ วดัมูลค่าโดยวิธี Binomial Model ภายใตข้อ้สมมติฐานทาง
การเงิน ดงัน้ี 

TRITN-WA  
ราคาหุ้น ณ วนัท่ีให้ใบส าคญัแสดงสิทธิ  0.29 

ราคาใชสิ้ทธิ  0.34 
ค่าความผนัผวนของราคาหุ้นท่ีคาดหวงั  57.08% 
ช่วงเวลาท่ีคาดว่าจะมีผูม้าใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิครบ  3 ปี 
อตัราเงินปันผลท่ีคาดหวงั  0.00% 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง  1.86% 

การเปล่ียนแปลงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

หน่วย : หน่วย 
 ณ วันที่ 1 มกรำคม รำยกำรระหว่ำงปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  สิทธิ  ริบสิทธิ  2563 
TRITN-WA 21,428,550  -  (2,380,950)  19,047,600 
TRITN-W3 1,606,608,920  -  -  1,606,608,920 

 

 ณ วันที่ 1 มกรำคม รำยกำรระหว่ำงปี ณ วันที่ 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 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น
เกณฑ์ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมเป็นจ านวน 0.58 ล้านบาท และ
บริษทับันทึกรายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
เฉพาะกิจการเป็นจ านวน 0.66 ลา้นบาท (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : ไม่มี) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงมีความประสงคท่ี์จะใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั “TRITN-W3” ในอตัราการใชสิ้ทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1.00027 หุ้น โดยมีจ านวนหุ้นสามญัท่ีไดจ้ากการ
ขอใชสิ้ทธิ 2,800 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ 0.2993 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 700 บาท 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 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 บาทต่อหุน้ (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 

 

วันที่หมดอำยุ 

 
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 

28. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรร
ทุนส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะ
น าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

29. เงินปันผล 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานรอบปี  2561 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0034 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน จ านวน 
27.31 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 175
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30. สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
บริษทัย่อยทางออ้มสองแห่งได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ บริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าวได้รับสิทธิและ
ประโยชน์จากการได้รับยกเวน้ภาษีอากรต่าง  ๆ หลายประการ รวมทั้งการได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก าหนดเวลาแปดปี  
นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ในฐานะท่ีเป็นบริษทัได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เพื ่อการอุตสาหกรรม บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่าง ๆ 
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยทางอ้อมทั้ งสองแห่งจะต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

31. รำยได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้น ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ก าไรจากการขายวสัดุอุปกรณ์พร้อมร้ือถอน        
(ดูหมายเหตุขอ้ 38.6.3) -  46,682,202  -  - 

ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น 2,335  95,164  2,335  71,159 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 109,294  -  -  - 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ        
    (ดูหมายเหตุขอ้ 38.1) -  -  13,415,000  12,060,000 
รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการ        
(ดูหมายเหตุขอ้ 38.1) 5,657,135  4,157,510  8,048,087  6,281,510 

รายไดจ้ากการขายวสัดุส้ินเปลือง 17,784,805  27,930,394  -  - 
รายไดจ้ากการให้เช่าเคร่ืองจกัร 3,620,408  7,404,646  -  - 
รายไดอ้ื่น (ดูหมายเหตุขอ้ 38.1) 18,256,162  3,354,340  2,275,171  1,919,140 
 45,430,139  89,624,256  23,740,593  20,331,809 

รายงานประจำาปี 2563176
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30. สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
บริษทัย่อยทางออ้มสองแห่งได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้รับสิทธิและ
ประโยชน์จากการได้รับยกเวน้ภาษีอากรต่าง  ๆ หลายประการ รวมทั้งการได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก าหนดเวลาแปดปี  
นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ในฐานะท่ีเป็นบริษทัได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เพื ่อการอุตสาหกรรม บริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าวจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่าง ๆ 
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยทางอ้อมทั้ งสองแห่งจะต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

31. รำยได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้น ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ก าไรจากการขายวสัดุอุปกรณ์พร้อมร้ือถอน        
(ดูหมายเหตุขอ้ 38.6.3) -  46,682,202  -  - 

ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น 2,335  95,164  2,335  71,159 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 109,294  -  -  - 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ        
    (ดูหมายเหตุขอ้ 38.1) -  -  13,415,000  12,060,000 
รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการ        
(ดูหมายเหตุขอ้ 38.1) 5,657,135  4,157,510  8,048,087  6,281,510 

รายไดจ้ากการขายวสัดุส้ินเปลือง 17,784,805  27,930,394  -  - 
รายไดจ้ากการให้เช่าเคร่ืองจกัร 3,620,408  7,404,646  -  - 
รายไดอ้ื่น (ดูหมายเหตุขอ้ 38.1) 18,256,162  3,354,340  2,275,171  1,919,140 
 45,430,139  89,624,256  23,740,593  20,331,809 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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32. ต้นทุนงำนก่อสร้ำงท่ีไม่ได้น ำมำใช้ 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช ้คือตน้ทุนงานก่อสร้างคงท่ีของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีไม่ไดปั้นส่วนเขา้
งานระหว่างท า ได้แก่ ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัร และค่าใช้จ่ายพนักงาน ซ่ึงเกิดจากบริษทัย่อยดังกล่าว
ใหบ้ริการงานก่อสร้างจริงต ่ากวา่ก าลงัการใหบ้ริการงานก่อสร้างปกติในระหวา่งปี 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยดังกล่าวมีตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ได้ใช้งาน 
จ านวน 24.89 ลา้นบาท และ 34.49 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงบนัทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

33. ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินเดือน ค่าแรงและโบนสั 118,748,700  75,119,230  31,454,838  29,396,410 
ผลประโยชน์พนกังาน (ดูหมายเหตุขอ้ 25) 4,332,950  5,660,902  898,379  2,439,727 
โครงการสมทบเงิน 2,803,795  2,302,505  591,257  691,561 
สวสัดิการอื่น ๆ 10,162,833  9,462,560  2,930,756  4,239,155 
 136,048,278  92,545,197  35,875,230  36,766,853 

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

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 136,048,278  92,545,197  35,875,230  36,766,853 
ค่าเส่ือมราคา  54,281,138  53,348,558  6,900,624  7,106,345 
ค่าตดัจ าหน่าย  377,664  549,528  3,149,179  36,694 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 2,078,209  46,846,944  -  - 
ค่าเช่า 13,601,520  5,551,868  295,813  4,098,058 
ค่าสาธารณูปโภค 4,869,040  3,039,448  1,981,613  1,986,186 
ค่าท่ีปรึกษา 10,718,475  13,239,995  5,055,000  7,558,454 
ค่าเบ้ียประกนั 15,989,393  3,500,098  89,618  81,569 
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 11,939,915  21,000,868  472,502  378,970 
ตน้ทุนบริการ - กิจการอื่น 534,384,357  528,853,971  -  - 
ตน้ทุนขาย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง (ดูหมายเหตุขอ้ 38.1) 25,278,858  8,348,667  -  - 
ค่าจา้งบริการ 344,228,012  398,897,847  -  - 
ค่าน ้ามนัและเช้ือเพลิงเคร่ืองจกัร 14,359,494  8,348,667  -  - 
สารละลาย 3,402,298  2,915,548  -  - 
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 175,123,738  36,593,588  13,905,816  16,283,483 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว -  7,723,475  -  7,723,475 

35. ต้นทุนทำงกำรเงิน 
ตน้ทุนทางการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ดอกเบ้ียจากเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 8,637,224  1,285,495  70,819  - 
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมจากบริษทัอื่น 4,118  -  -  - 
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า        
(ดูหมายเหตขุอ้ 18) 2,198,565  -  1,534,911  - 

ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -  1,204,375  -  56,649 
 10,839,907  2,489,870  1,605,730  56,649 

รายงานประจำาปี 2563178
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34.     ค่ำใช้จ่ำยท่ีส ำคัญตำมลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ถูกจดัประเภทตามลกัษณะดงัต่อไปน้ี ซ่ึงแสดงรวมไวใ้น
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 136,048,278  92,545,197  35,875,230  36,766,853 
ค่าเส่ือมราคา  54,281,138  53,348,558  6,900,624  7,106,345 
ค่าตดัจ าหน่าย  377,664  549,528  3,149,179  36,694 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 2,078,209  46,846,944  -  - 
ค่าเช่า 13,601,520  5,551,868  295,813  4,098,058 
ค่าสาธารณูปโภค 4,869,040  3,039,448  1,981,613  1,986,186 
ค่าท่ีปรึกษา 10,718,475  13,239,995  5,055,000  7,558,454 
ค่าเบ้ียประกนั 15,989,393  3,500,098  89,618  81,569 
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 11,939,915  21,000,868  472,502  378,970 
ตน้ทุนบริการ - กิจการอื่น 534,384,357  528,853,971  -  - 
ตน้ทุนขาย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง (ดูหมายเหตุขอ้ 38.1) 25,278,858  8,348,667  -  - 
ค่าจา้งบริการ 344,228,012  398,897,847  -  - 
ค่าน ้ามนัและเช้ือเพลิงเคร่ืองจกัร 14,359,494  8,348,667  -  - 
สารละลาย 3,402,298  2,915,548  -  - 
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 175,123,738  36,593,588  13,905,816  16,283,483 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว -  7,723,475  -  7,723,475 

35. ต้นทุนทำงกำรเงิน 
ตน้ทุนทางการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ดอกเบ้ียจากเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 8,637,224  1,285,495  70,819  - 
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมจากบริษทัอื่น 4,118  -  -  - 
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า        
(ดูหมายเหตขุอ้ 18) 2,198,565  -  1,534,911  - 

ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -  1,204,375  -  56,649 
 10,839,907  2,489,870  1,605,730  56,649 
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36. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
รายการกระทบยอดค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
 ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัส าหรับก าไรทางภาษีส าหรับปี  (14,058,690)  (307,523)  -  - 
รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว  2,386,635  (2,368,798)  -  - 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  (11,672,055)  (2,676,321)  -  - 
      -   ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีทางบญัชี  52,697,983  41,200,850  (34,460,557)  (45,127,257) 

         จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 10,539,597 20 8,240,170 20 (6,892,112) 20 (9,025,451) 
ผลกระทบค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถหกัภาษี   9,112,986  920,800  644,574  840,383 
รายจ่ายท่ีสิทธิหกัไดเ้พิม่ขึ้น  (7,501,994)  (14,554)  -  (10,955) 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  5,966,615  -  -  - 

                   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  1,627,337  -  - 
(กลบัรายการ) ค่าเผื่อดอ้ยค่าของอุปกรณ์  37,162  (37,061)  -  - 
กลบัรายการค่าเผื่อดอ้ยค่าสินคา้คงเหลือ  -  (65,062)  -  - 
ผลประโยชน์พนกังาน  1,421,161  1,132,180  -  - 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไมไ่ดบ้นัทึกเป็น               
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  400,000  -  - 
ขาดทุนทางภาษีที่ไมไ่ดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้         
   รอการตดับญัชี  2,589,679  9,483,794  6,247,538  8,196,023 
ส่วนท่ีใชป้ระโยชน์ทางภาษีในปีปัจจุบนั         
   -การใชผ้ลขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่เคยรับรู้ผลขาดทุน         
        สะสมยกมา  (9,558,266)  (16,100,373)  -  - 
   - ผลต่างระหว่างค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและทางภาษี  7,817,550  (1,905,577)  -  - 
   - ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายในปี  (337,330)  (120,000)  -  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  (8,415,105)  -  -  - 
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน  -  (869,254)  -  - 
ค่าใชจ้่ายโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั      -  - 
ส าหรับพนกังาน  -  (16,079)  -  - 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 22 11,672,055 6 2,676,321 - - - - 
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37. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
37.1 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

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

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง        
ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) 36,108,448  32,358,904  (34,460,557)  (45,127,257) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 9,633,579,080  8,777,687,996  9,633,579,080  8,777,687,996 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.0037  0.0037   (0.0036)  (0.0051) 

37.2 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยปรับจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลกลุ่มภายนอก
ในระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด
ได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้ งหมด กลุ่มบริษัทมีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดคือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (ดูหมายเหตุขอ้ 27) กลุ่มบริษทัค านวณจ านวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณา
จากมูลค่ายุติธรรมซ่ึงขึ้นอยู่กบัมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินของราคาตามสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมาพร้อมกบัสิทธิเลือก
ซ้ือหุ้น (ก าหนดจากราคาถวัเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษทัในระหว่างปี) การค านวณน้ีท าขึ้นเพื่อ
ก าหนดจ านวนหุ้นสามญัท่ีตอ้งบวกเพิ่มกับหุ้นสามัญโดยเหมือนมีการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดโดยไม่มีการปรับปรุงก าไร (ขาดทุน) แต่อย่างใด 
มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง        
ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั        
     จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท)  36,108,448  32,358,904  (34,460,557)      (45,127,257) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 9,633,579,080  8,777,687,996  9,633,579,080  8,777,687,996 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั  

(ปรับลด) (หุ้น) 
 

9,789,859,115 
  

9,203,837,803 
  

9,789,859,115 
  

9,203,837,803 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.0037  0.0035  (0.0035)  (0.0049) 

รายงานประจำาปี 2563180
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37. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
37.1 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

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

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง        
ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั        

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) 36,108,448  32,358,904  (34,460,557)  (45,127,257) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 9,633,579,080  8,777,687,996  9,633,579,080  8,777,687,996 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.0037  0.0037   (0.0036)  (0.0051) 

37.2 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยปรับจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลกลุ่มภายนอก
ในระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด
ได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้ งหมด กลุ่มบริษัทมีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดคือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (ดูหมายเหตุขอ้ 27) กลุ่มบริษทัค านวณจ านวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณา
จากมูลค่ายุติธรรมซ่ึงขึ้นอยู่กบัมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินของราคาตามสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมาพร้อมกบัสิทธิเลือก
ซ้ือหุ้น (ก าหนดจากราคาถวัเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษทัในระหว่างปี) การค านวณน้ีท าขึ้นเพื่อ
ก าหนดจ านวนหุ้นสามญัท่ีตอ้งบวกเพิ่มกับหุ้นสามัญโดยเหมือนมีการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดโดยไม่มีการปรับปรุงก าไร (ขาดทุน) แต่อย่างใด 
มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง        
ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั        
     จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท)  36,108,448  32,358,904  (34,460,557)      (45,127,257) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 9,633,579,080  8,777,687,996  9,633,579,080  8,777,687,996 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั  

(ปรับลด) (หุ้น) 
 

9,789,859,115 
  

9,203,837,803 
  

9,789,859,115 
  

9,203,837,803 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.0037  0.0035  (0.0035)  (0.0049) 
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38. รำยกำรกบับุคคลหรือบริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม 
โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง
บริษทั ท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น บริษทัย่อยและกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทั 
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบับริษทัแต่ละรายการ บริษทั
ค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยท่ีส าคญัเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 14 และ 15 ตามล าดบั 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
ช่ือบุคคลและกิจกำรทีเ่กีย่วข้องกัน ควำมสัมพันธ์ 

บริษทั ดิจิตอล ไร้ท ์พิคเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) * บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทรทนั ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 
บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั* บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ ากดั* บริษทัยอ่ย  
บริษทั ลูเซนท ์เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 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 อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากดั** บริษทัยอ่ยของ บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 
บริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั** บริษทัยอ่ยของบริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
     (มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 
บริษทั บอกซ์ ออฟฟิศ เอนเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม ตั้งแต่วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการท่ีเป็นเครือญาติกนั 
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) มีกรรมการท่ีเป็นเครือญาติกนั 
บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการท่ีเป็นเครือญาติกนั 
บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอื่น เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการของบริษทัหรือบริษทัท่ีมีกรรมการบริษทั

ร่วมกนั 

          *     จดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้และอยูใ่นระหว่างช าระบญัชี 
** ซ้ือธุรกิจระหว่างปี 2563 (ดูหมายเหตุขอ้ 43) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดค้่าบริหารงาน  ตามราคาท่ีก าหนดในสัญญา 

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

38.1 รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ (ดูหมายเหตุขอ้ 31)        

 บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั -  -  1,175,000  1,220,000 
 บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั -  -  1,200,000  400,000 
 บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) - 
 

- 
 

10,440,000 
 

10,440,000 
บริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั -  -  600,000  - 

 -  -  13,415,000  12,060,000 
รายไดด้อกเบ้ีย        
   บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั -  -  362,600  250,059 
   บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั -  -  1,018,138  225,418 
บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) - 

 
- 

 
6,573,656 

 
13,379,972 

     บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 306,122  -  306,122  - 
 306,122  -  8,260,516  13,855,449 
        

รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการ (ดูหมายเหตุขอ้ 31)        
  บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) - 
 

- 
 

2,124,000 
 

2,124,000 
บริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั -  -  266,952  - 

 -  -  2,390,952  2,124,000 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
รายไดอ่ื้น (ดูหมายเหตุขอ้ 31)        
  บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) - 
 

- 
 

873,919 
 

836,541 
        

ค่าซ้ือวสัดุอุปกรณ์พร้อมร้ือถอน (ดูหมายเหตุขอ้ 38.6.3)        
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) -  132,077,686  -  - 

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

        
ตน้ทุนขาย        
ชดเชยรายไดต้ามสัญญาการบริหารจดัการและ 
เดินเคร่ืองจกัรพร้อมบ ารุง  

 
 

 
 

 
 

บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ พลงังานไฟฟ้า จ ากดั   8,176,592  -  -  - 
        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการและเดินเคร่ืองจกัรพร้อมบ ารุงรักษา        
(ดูหมายเหตุขอ้ 34)        
บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ พลงังานไฟฟ้า จ ากดั  25,278,858  8,348,667  -  - 

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

        
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั        
 ค่าตอบแทนกรรมการ 6,300,000  6,220,000  6,300,000  6,220,000 
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 33,641,710  32,036,306  14,144,805  14,578,598 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,255,134  1,631,385  634,347  1,494,945 

 42,196,844  39,887,691  21,079,152  22,293,543 

รายงานประจำาปี 2563182
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
รายไดอ่ื้น (ดูหมายเหตุขอ้ 31)        
  บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) - 
 

- 
 

873,919 
 

836,541 
        

ค่าซ้ือวสัดุอุปกรณ์พร้อมร้ือถอน (ดูหมายเหตุขอ้ 38.6.3)        
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) -  132,077,686  -  - 

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

        
ตน้ทุนขาย        
ชดเชยรายไดต้ามสัญญาการบริหารจดัการและ 
เดินเคร่ืองจกัรพร้อมบ ารุง  

 
 

 
 

 
 

บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ พลงังานไฟฟ้า จ ากดั   8,176,592  -  -  - 
        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการและเดินเคร่ืองจกัรพร้อมบ ารุงรักษา        
(ดูหมายเหตุขอ้ 34)        
บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ พลงังานไฟฟ้า จ ากดั  25,278,858  8,348,667  -  - 

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

        
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั        
 ค่าตอบแทนกรรมการ 6,300,000  6,220,000  6,300,000  6,220,000 
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 33,641,710  32,036,306  14,144,805  14,578,598 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,255,134  1,631,385  634,347  1,494,945 

 42,196,844  39,887,691  21,079,152  22,293,543 
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38.2   ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหน้ีอ่ืน (ดหูมายเหตุขอ้ 8)        
  บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั -  -  251,450  338,120 
  บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั        

(มหาชน) -  -  1,182,436  1,192,045 
  บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั -  -  107,000  400,000 
บริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั -  -  328,255  - 
บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 240,000  -  -  - 
บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ พลงังานไฟฟ้า จ ากดั 2,102,794  -  -  - 

 2,342,794  -  1,869,141  1,930,165 
ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 8)        
บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั -  -  597,261  234,661 
บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั -  -  943,672  - 
บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) - 
 

- 
 

12,023,180 
 

19,820,234 
 -  -       13,564,113  20,054,895 

หลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญารับ (ดูหมายเหตุขอ้ 38.6.3)        
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 20,232,654       20,232,654  -  - 

        
เจา้หน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 21)        
บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ พลงังานไฟฟ้า จ ากดั 6,394,259         2,233,268  -  - 

        
เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 21)        
บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 145,568,789  -  -  - 

        
เจา้หน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 21)        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,307,568  -  -  - 

        
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 21)        
บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 314,557  -  -  - 

        
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 21)        
บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) -  300,000  -  - 

        

รายงานประจำาปี 2563184
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน คือ บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงเป็นบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั จ านวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของหุ้นสามญัท่ีออกและ
ช าระแลว้  

38.3 เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั -  -  7,000,000  7,000,000 
บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั -  -  67,500,000  - 
บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่         

จ ากดั (มหาชน) -  -  141,000,000  289,000,000 
บริษทั เอเชียพาร์ทเนอร์ จ ากดั 37,610  -  -  - 

 37,610  -  215,500,000  296,000,000 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562  มีดงัน้ี 

   งบกำรเงินรวม   
 ยอดคงเหลือ   กำรเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  เพ่ิมขึน้  ลดลง  31 ธันวำคม 
 2563  จำกกำรซ้ือธุรกิจ    2563 
   (ดูหมำยเหต ุ     
   ข้อ 43)     
 บำท  บำท  บำท  บำท 

กรรมการร่วมกนั        
บริษทั เอเชียพาร์ทเนอร์ จ ากดั   -  37,610    -  37,610 

   -  37,610    -  37,610 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กำรเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2563      2563 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั 7,000,000  -  -  7,000,000 
บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั -  84,500,000  (17,000,000)  67,500,000 
บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั  

(มหาชน) 289,000,000 
 

94,500,000 
  

(242,500,000) 
 

141,000,000 
บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) -  45,000,000  (45,000,000)  - 

 296,000,000      215,500,000 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (งบกำรเงินรวม : ไม่มี) 
 ยอดคงเหลือ  กำรเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2562      2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
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) 184,000,000 
  

323,000,000 
  

(218,000,000) 
 

289,000,000 
บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั -  29,548,337         (29,548,337)  - 

 186,100,000      296,000,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน จ านวน 0.04 ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นเงินกูย้ืมเงินไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัในสกุลเงินบาทและไม่มีดอกเบ้ีย โดยมีก าหนดช าระเงิน
เม่ือทวงถาม (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อยเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีไม่มี
หลักทรัพย์ค  ้ าประกันในสกุลเงินบาท จ านวน 215.50 ล้านบาทโดยมีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงร้อยละ  
4.32 - 5.26 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2562 : ร้อยละ 1.00 - 5.26 ต่อปี) ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว 
มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยทางออ้ม
อีกแห่งหน่ึงจ านวน 132.00 ลา้นบาทโดยเงินกูย้ืมระยะสั้นดงักล่าวเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพย ์
ค ้าประกนัในสกุลเงินบาทในรูปของตัว๋สัญญาใช้เงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ร้อยละ 5.09 - 6.26 
ต่อปี ตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 กลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเตม็จ านวนแลว้ 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

   งบกำรเงินรวม   
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้จำกกำร กำรเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  ซ้ือธุรกิจ   ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  (ดูหมำยเหตุ เพ่ิมขึน้  ลดลง  31 ธันวำคม 
 2563  ข้อ 43)     2563 
 บำท  บำท บำท  บำท  บำท 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
  กรรมการบริษทัยอ่ยทางออ้ม -  17,396,505 -  -  17,396,505 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมีเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
จ านวน 17.40 ลา้นบาท โดยเงินกูย้ืมระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดังกล่าวเป็นเงินให้กู ้ยืมท่ีไม่มี
อตัราดอกเบ้ียและไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัในสกุลเงินบาท เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนตาม
ก าหนดระยะเวลาของสัญญาการร่วมทุน ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

38.4 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เงินกูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ : ไม่มี) 

   งบกำรเงินรวม 
     2563  2562 
     บำท  บำท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั     22,500,000  - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
กรรมการบริษทัยอ่ยทางออ้ม     52,616  - 

     22,552,616  - 

รายงานประจำาปี 2563186
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยทางออ้ม
อีกแห่งหน่ึงจ านวน 132.00 ลา้นบาทโดยเงินกูย้ืมระยะสั้นดงักล่าวเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพย ์
ค ้าประกนัในสกุลเงินบาทในรูปของตัว๋สัญญาใช้เงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ร้อยละ 5.09 - 6.26 
ต่อปี ตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 กลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเตม็จ านวนแลว้ 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

   งบกำรเงินรวม   
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้จำกกำร กำรเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  ซ้ือธุรกิจ   ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  (ดูหมำยเหตุ เพ่ิมขึน้  ลดลง  31 ธันวำคม 
 2563  ข้อ 43)     2563 
 บำท  บำท บำท  บำท  บำท 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
  กรรมการบริษทัยอ่ยทางออ้ม -  17,396,505 -  -  17,396,505 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมีเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
จ านวน 17.40 ลา้นบาท โดยเงินกูย้ืมระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดังกล่าวเป็นเงินให้กู ้ยืมท่ีไม่มี
อตัราดอกเบ้ียและไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัในสกุลเงินบาท เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนตาม
ก าหนดระยะเวลาของสัญญาการร่วมทุน ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

38.4 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เงินกูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ : ไม่มี) 

   งบกำรเงินรวม 
     2563  2562 
     บำท  บำท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั     22,500,000  - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
กรรมการบริษทัยอ่ยทางออ้ม     52,616  - 

     22,552,616  - 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 187



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

- 106 - 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

   งบกำรเงินรวม   
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้จำกกำร  กำรเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  ซ้ือธุรกิจ    ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  (ดูหมำยเหตุ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  31 ธันวำคม 
 2563  ข้อ 43)      2563 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั           
บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั -  -  22,500,000  -  22,500,000 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
กรรมการบริษทัยอ่ยทางออ้ม -  508,976  -  (456,360)  52,616 

 -  508,976  22,500,000  (456,360)  22,552,616 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน
จ านวน 22.50 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักทรัพย์ค  ้ าประกันในสกุลเงินบาทในรูปของ 
ตัว๋สัญญาใช้เงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงร้อยละ MLR - 1 ต่อปี ซ่ึงตัว๋สัญญาใช้เงินดังกล่าว 
มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
จ านวน 0.05 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัในสกุลเงินบาทและมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 22.99 ต่อปี เงินกู้ยืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : 
ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยทางอ้อมดังกล่าวมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษทัย่อยแห่งหน่ึง
จ านวน 67.50 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัในสกุลเงินบาทในรูปของตัว๋
สัญญาใชเ้งินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงร้อยละ MLR - 1 ต่อปี ซ่ึงตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวมีก าหนด
ช าระคืนเม่ือทวงถาม  

รายงานประจำาปี 2563188
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

   งบกำรเงินรวม   
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้จำกกำร  กำรเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  ซ้ือธุรกิจ    ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  (ดูหมำยเหตุ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  31 ธันวำคม 
 2563  ข้อ 43)      2563 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั           
บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั -  -  22,500,000  -  22,500,000 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
กรรมการบริษทัยอ่ยทางออ้ม -  508,976  -  (456,360)  52,616 

 -  508,976  22,500,000  (456,360)  22,552,616 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน
จ านวน 22.50 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักทรัพย์ค  ้ าประกันในสกุลเงินบาทในรูปของ 
ตัว๋สัญญาใช้เงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงร้อยละ MLR - 1 ต่อปี ซ่ึงตัว๋สัญญาใช้เงินดังกล่าว 
มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
จ านวน 0.05 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัในสกุลเงินบาทและมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 22.99 ต่อปี เงินกู้ยืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : 
ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยทางอ้อมดังกล่าวมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษทัย่อยแห่งหน่ึง
จ านวน 67.50 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัในสกุลเงินบาทในรูปของตัว๋
สัญญาใชเ้งินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงร้อยละ MLR - 1 ต่อปี ซ่ึงตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวมีก าหนด
ช าระคืนเม่ือทวงถาม  
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38.5 เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เงินกูย้ืมระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มีดงัน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 
ไม่มี) 

   งบกำรเงินรวม 
     2563  2562 
     บำท  บำท 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
กรรมการบริษทัยอ่ยทางออ้ม     820,787  - 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

     งบกำรเงินรวม   
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้จำกกำร  กำรเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  ซ้ือธุรกิจ    ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  (ดูหมำยเหตุ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  31 ธันวำคม 
 2563  ข้อ 43)      2563 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั           
กรรมการบริษทัยอ่ยทางออ้ม -  1,085,349  -  (264,562)  820,787 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลเก่ียวข้องกัน
จ านวน 0.82 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงร้อย
ละ 17.50 - 22.99 ต่อปี เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นสกุลเงินบาท 

38.6 สัญญาท่ีส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
38.6.1 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญายืมใชค้งรูปท่ีดินของบริษทั

ยอ่ยอีกแห่งหน่ึงโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงน าท่ีดินของบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงไปจดจ านอง
เป็นหลักประกันวงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงในการด าเนินโครงการ
ก่อสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 20.1 และ 20.2.3) โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 6 ปี นับจาก
วนัท่ี 26 เมษายน 2560 จนถึงวนัท่ี 26 เมษายน 2566 

38.6.2 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาบริหารจดัการและ
เดินเคร่ืองจักรพร้อมบ ารุงรักษากับบริษัทท่ีมีกรรมการร่วมกันแห่งหน่ึง โดยสัญญา
ดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ี 1 กันยายน 2562 จนถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2567  
ซ่ึงในสัญญา ได้ก าหนดอัตราค่าจ้างการให้บริการในอตัราท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามท่ี 
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ตกลงกนั และได้ก าหนดการรับประกนัผลการด าเนินงานของผูรั้บจา้งให้สามารถผลิต
ไฟฟ้าไดไ้ม่ต ่ากว่าปีละ 20,400,000 หน่วยกิโลวตัต์ หรือเฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 1,700,000 
หน่วยกิโลวตัต์ และรับประกันรายได้เฉล่ียเดือนละไม่น้อยกว่า 5,342,647 บาท ทั้งน้ี
สามารถเฉล่ียยอดรายไดท้ั้งปีได ้ซ่ึงถา้หากผูรั้บจา้งสามารถเดินระบบและจ าหน่ายไฟฟ้า
ตามขา้งตน้ให้แก่การไฟฟ้าได้มากกว่ารายได้ท่ีรับประกันตามก าหนดขา้งตน้เกินกว่า 
ร้อยละ 2.50  ของรายไดท่ี้รับประกนั ส่วนท่ีเกิน บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวตกลงและ
ยินยอมท่ีจะจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้กับผูรั้บจ้าง จ านวนร้อยละ 65 แต่ไม่เกินร้อยละ 10  
ของรายไดส่้วนรับประกนั แต่ถา้หากผูรั้บจา้งเดินระบบและจ าหน่ายไฟฟ้าตามขา้งตน้
ให้แก่การไฟฟ้าได้น้อยกว่ารายได้ท่ีรับประกันตามก าหนดขา้งตน้เกินกว่าร้อยละ 2.50  
ของรายไดท่ี้รับประกนั ผูรั้บจา้งตกลงและยินยอมท่ีจะจ่ายเงินชดเชยรายไดใ้ห้แก่บริษทั
ย่อยทางออ้มดังกล่าวเป็นจ านวนเต็มของส่วนต่างของรายไดรั้บประกนัส่วนท่ีเกินกว่า
ร้อยละ 2.50 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายไดส่้วนรับประกนั 

38.6.3 เม่ือวนัท่ี 16 กันยายน 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญากับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 
แห่งหน่ึง เพื่อซ้ือวสัดุ โครงสร้างอาคาร เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ท่ีไม่ใช้แล้ว (“วสัดุอุปกรณ์”)  
พร้อมด าเนินการร้ือถอนและปรับปรุงพื้น ท่ี  ตามสัญญาบริษัทย่อยดังกล่าวต้อง
ด าเนินงานร้ือถอนและปรับปรุงพื้นท่ีให้แลว้เสร็จภายใน 540 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บมอบ
พื้นท่ีจากบริษัทท่ี เก่ียวข้องกันดังกล่าวและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ  
โดยบริษัทย่อยต้องช าระค่าวัสดุอุปกรณ์และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
จ านวน 132.08 ลา้นบาท และ 20.23 ลา้นบาท ตามล าดบั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะช าระคืน
หลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาเม่ือบริษทัย่อยปฏิบติังานร้ือถอนและปรับปรุงพื้นท่ี
แลว้เสร็จ ทั้งน้ี บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาอีกฉบบัหน่ึงกบัการร่วมคา้แห่งหน่ึงดว้ยสัญญา
ลกัษณะเดียวกนั โดยบริษทัยอ่ยเป็นผูข้ายวสัดุอุปกรณ์ดงักล่าว ตามสัญญาบริษทัยอ่ยตอ้ง
ไดรั้บช าระค่าวสัดุอุปกรณ์ดงักล่าวและหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาจ านวน 191.92 
ลา้นบาท และ 20.23 ลา้นบาท ตามล าดบั  

กลุ่มบริษทัรับรู้จ านวนเงินจากการขายวสัดุอุปกรณ์จากการร่วมคา้สุทธิกบัจ านวนเงินจาก
การซ้ือวสัดุอุปกรณ์จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและประมาณการตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไร
จากการขายวสัดุอุปกรณ์จ านวน 46.68 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2562 (ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : ไม่มี)  
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ตกลงกนั และได้ก าหนดการรับประกนัผลการด าเนินงานของผูรั้บจา้งให้สามารถผลิต
ไฟฟ้าไดไ้ม่ต ่ากว่าปีละ 20,400,000 หน่วยกิโลวตัต์ หรือเฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 1,700,000 
หน่วยกิโลวตัต์ และรับประกันรายได้เฉล่ียเดือนละไม่น้อยกว่า 5,342,647 บาท ทั้งน้ี
สามารถเฉล่ียยอดรายไดท้ั้งปีได ้ซ่ึงถา้หากผูรั้บจา้งสามารถเดินระบบและจ าหน่ายไฟฟ้า
ตามขา้งตน้ให้แก่การไฟฟ้าได้มากกว่ารายได้ท่ีรับประกันตามก าหนดขา้งตน้เกินกว่า 
ร้อยละ 2.50  ของรายไดท่ี้รับประกนั ส่วนท่ีเกิน บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวตกลงและ
ยินยอมท่ีจะจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้กับผูรั้บจ้าง จ านวนร้อยละ 65 แต่ไม่เกินร้อยละ 10  
ของรายไดส่้วนรับประกนั แต่ถา้หากผูรั้บจา้งเดินระบบและจ าหน่ายไฟฟ้าตามขา้งตน้
ให้แก่การไฟฟ้าได้น้อยกว่ารายได้ท่ีรับประกันตามก าหนดขา้งตน้เกินกว่าร้อยละ 2.50  
ของรายไดท่ี้รับประกนั ผูรั้บจา้งตกลงและยินยอมท่ีจะจ่ายเงินชดเชยรายไดใ้ห้แก่บริษทั
ย่อยทางออ้มดังกล่าวเป็นจ านวนเต็มของส่วนต่างของรายไดรั้บประกนัส่วนท่ีเกินกว่า
ร้อยละ 2.50 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายไดส่้วนรับประกนั 

38.6.3 เม่ือวนัท่ี 16 กันยายน 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญากับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 
แห่งหน่ึง เพื่อซ้ือวสัดุ โครงสร้างอาคาร เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ท่ีไม่ใช้แล้ว (“วสัดุอุปกรณ์”)  
พร้อมด าเนินการร้ือถอนและปรับปรุงพื้น ท่ี  ตามสัญญาบริษัทย่อยดังกล่าวต้อง
ด าเนินงานร้ือถอนและปรับปรุงพื้นท่ีให้แลว้เสร็จภายใน 540 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บมอบ
พื้นท่ีจากบริษัทท่ี เก่ียวข้องกันดังกล่าวและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ  
โดยบริษัทย่อยต้องช าระค่าวัสดุอุปกรณ์และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
จ านวน 132.08 ลา้นบาท และ 20.23 ลา้นบาท ตามล าดบั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะช าระคืน
หลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาเม่ือบริษทัย่อยปฏิบติังานร้ือถอนและปรับปรุงพื้นท่ี
แลว้เสร็จ ทั้งน้ี บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาอีกฉบบัหน่ึงกบัการร่วมคา้แห่งหน่ึงดว้ยสัญญา
ลกัษณะเดียวกนั โดยบริษทัยอ่ยเป็นผูข้ายวสัดุอุปกรณ์ดงักล่าว ตามสัญญาบริษทัยอ่ยตอ้ง
ไดรั้บช าระค่าวสัดุอุปกรณ์ดงักล่าวและหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาจ านวน 191.92 
ลา้นบาท และ 20.23 ลา้นบาท ตามล าดบั  

กลุ่มบริษทัรับรู้จ านวนเงินจากการขายวสัดุอุปกรณ์จากการร่วมคา้สุทธิกบัจ านวนเงินจาก
การซ้ือวสัดุอุปกรณ์จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและประมาณการตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไร
จากการขายวสัดุอุปกรณ์จ านวน 46.68 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 (ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : ไม่มี)  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 การร่วมคา้ดงักล่าวยงัไม่ไดช้ าระเงินตามสัญญาจ านวน 27.68 
ลา้นบาท โดยแสดงเป็นลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 
อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 การร่วมค้าดังกล่าวได้ช าระเงินตามสัญญา 
ทั้งจ านวนแลว้ 

38.6.4 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทั
ย่อยทางอ้อมของบริษัทได้ท าสัญญาว่าจ้างให้บริษัท เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด  
ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงด าเนินงานโครงการก่อสร้าง Bio Gas Power Plant  
4.9 MWH เป็นมูลค่า 335 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตาม
สัญญาดงักล่าวคงเหลือจ านวน 50.44 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

38.6.5 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563 บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ทางออ้มของบริษทัไดท้ าสัญญาบริหารจดัการและเดินเคร่ืองจกัรพร้อมบ ารุงรักษากบับริษทั
ท่ีมีกรรมการร่วมกนัแห่งหน่ึง โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชยเ์ขา้ระบบการรับซ้ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (COD) ซ่ึงในสัญญาได้
ก าหนดการรับประกันผลการด าเนินงานของผูรั้บจ้างให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้รับประกัน
รายได้เฉล่ียเดือนละไม่น้อยกว่า 8.50 ล้านบาท ทั้ งน้ีสามารถเฉล่ียยอดรายได้ทั้ งปีได้ ซ่ึง 
ถา้หากผูรั้บจา้งสามารถเดินระบบและจ าหน่ายไฟฟ้าตามขา้งตน้ให้แก่การไฟฟ้าไดม้ากกว่า
รายไดท่ี้รับประกนัตามก าหนดขา้งตน้เกินกว่าร้อยละ 2.50 ของรายไดท่ี้รับประกนั ส าหรับ
ส่วนท่ีเกินบริษทัตกลงและยินยอมท่ีจะจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้กับผูรั้บจ้าง จ านวนร้อยละ 65  
แต่ไม่เกิน 800,000 บาท แต่ถา้หากผูรั้บจ้างเดินระบบและจ าหน่ายไฟฟ้าตามขา้งตน้ให้แก่ 
การไฟฟ้าไดน้้อยกว่ารายไดท่ี้รับประกนัตามก าหนดขา้งตน้เกินกว่าร้อยละ 2.50 ของรายได ้
ท่ีรับประกนั ผูรั้บจา้งตกลงและยินยอมท่ีจะจ่ายเงินชดเชยรายไดใ้ห้แก่บริษทัเป็นจ านวนเต็ม
ของส่วนต่างของรายได้รับประกันส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 2.50 แต่ไม่ เกิน 800,000 บาท  
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

38.6.6 เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาบริหารจดัการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 
โดยบริษัทได้รับค่าบริหารจัดการตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญาน้ีมีผลบังคับใช้เป็น
ระยะเวลานบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2564 บริษทัไดท้ าสัญญาบริหารจดัการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 
โดยบริษัทได้รับค่าบริหารจัดการตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญาน้ีมีผลบังคับใช้เป็น
ระยะเวลานบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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39. กำรเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นท่ีเกดิจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที ่  เพิม่ขึน้จำก  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที ่ ณ วันที ่
 1 มกรำคม  กำรซ้ือธุรกิจ    ไม่ใช่เงินสด  31 ธันวำคม 
 2563  (ดูหมำยเหต ุ    สัญญำใหม่  2563 
   ข้อ 43)       
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินเบิกเกินบญัชี          
จากสถาบนัการเงิน -  28,936,425  4,913,641  -  33,850,066 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน          
จากสถาบนัการเงิน -  55,540,000  (32,356,336)  -  23,183,664 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน          
จากบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั -  508,976  32,283,022  -  32,791,998 

เงินกูย้ืมระยะยาว          
จากสถาบนัการเงิน 65,085,701  33,474,598  11,333,731  189,161  109,894,031 

เงินกูย้ืมระยะยาว          
จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,085,349  (264,562)  -  820,787 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  1,372,614  6,402,229  38,689,081  46,463,924 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 14,130,446  -  -  (14,130,446)  - 
           
          

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที ่  เพิม่ขึน้จำก  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที ่ ณ วันที ่
 1 มกรำคม  กำรซ้ือธุรกิจ    ไม่ใช่เงินสด  31 ธันวำคม 
 2562      สัญญำใหม่  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินกูย้ืมระยะยาว          
จากสถาบนัการเงิน -  70,319,363  (5,233,662)  -  65,085,701 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 24,455,081  -  (10,324,635)  -  14,130,446 
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39. กำรเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นท่ีเกดิจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที ่  เพิม่ขึน้จำก  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที ่ ณ วันที ่
 1 มกรำคม  กำรซ้ือธุรกิจ    ไม่ใช่เงินสด  31 ธันวำคม 
 2563  (ดูหมำยเหต ุ    สัญญำใหม่  2563 
   ข้อ 43)       
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินเบิกเกินบญัชี          
จากสถาบนัการเงิน -  28,936,425  4,913,641  -  33,850,066 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน          
จากสถาบนัการเงิน -  55,540,000  (32,356,336)  -  23,183,664 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน          
จากบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั -  508,976  32,283,022  -  32,791,998 

เงินกูย้ืมระยะยาว          
จากสถาบนัการเงิน 65,085,701  33,474,598  11,333,731  189,161  109,894,031 

เงินกูย้ืมระยะยาว          
จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,085,349  (264,562)  -  820,787 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  1,372,614  6,402,229  38,689,081  46,463,924 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 14,130,446  -  -  (14,130,446)  - 
           
          

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที ่  เพิม่ขึน้จำก  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที ่ ณ วันที ่
 1 มกรำคม  กำรซ้ือธุรกิจ    ไม่ใช่เงินสด  31 ธันวำคม 
 2562      สัญญำใหม่  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินกูย้ืมระยะยาว          
จากสถาบนัการเงิน -  70,319,363  (5,233,662)  -  65,085,701 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 24,455,081  -  (10,324,635)  -  14,130,446 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที ่  ณ วันที ่
 1 มกรำคม    ไม่ใช่เงินสด  31 ธันวำคม 
 2563      2563 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน        
จากบริษทัอื่น -  10,239,382  -  10,239,382 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  (4,192,825)  26,777,706  22,584,881 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 592,825  -  (592,825)  - 
        

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที ่  ณ วันที ่

 1 มกรำคม    ไม่ใช่เงินสด  31 ธันวำคม 
 2562      2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 963,015  (370,190)  -  592,825 
        

40. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนและกำรจ ำแนกตำมรำยได้ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจงานก่อสร้าง 
และธุรกิจด้านพลังงาน โดยส่วนงานท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัทแต่ละส่วนงานให้บริการท่ีแตกต่างกัน  
กลุ่มบริษทัมีการบริหารจดัการแยกจากกนั รวมถึงมีการใชเ้ทคโนโลย ีและกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพย์
ในต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั  

ลูกค้ารายใหญ่ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 2 ราย 
และ 1 ราย เป็นเงินจ านวน 1,065.88 ล้านบาท และจ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน  1,030.97 ล้านบาท 
ตามล าดบั จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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ขอ้มูลตามส่วนงานท่ีรายงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 ช่วงเวลำแห่งกำรรับรู้รำยได้     
 ตลอดช่วงเวลำ  ณ จุดเวลำใดเวลำหนึ่ง     
 ธุรกิจงำนก่อสร้ำง  ธุรกิจด้ำนพลังงำน                             รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
รายไดจ้ากงานก่อสร้างและการขาย 1,333,426,681  1,150,230,248  36,077,329  21,490,953  1,369,504,010  1,171,721,201 
ตน้ทุนงานก่อสร้างและการขาย (1,134,489,979)  (1,054,248,184)  (42,149,382)  (12,663,349)  (1,176,639,361)  (1,066,911,533) 
ก าไรขั้นตน้ 198,936,702  95,982,064  (6,072,053)  8,827,604  192,864,649  104,809,668 

            
รายการท่ีไม่ไดปั้นส่วน :            
ก าไรจากการขายวสัดุอุปกรณ์พร้อมร้ือถอน         -  46,682,202 
รายไดอ้ื่น         45,430,139         42,942,054       
ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ         -  10,322,520 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช ้         (24,887,960)  (34,486,573) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (139,592,945)  (122,610,865) 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว         -  (7,723,475) 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน                    73,813,883  39,935,531 
            
รายไดท้างการเงิน         3,242,741  3,755,189 
ตน้ทุนทางการเงิน         (10,839,907)  (2,489,870) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9         (5,144,286)  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย         (8,374,448)  - 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้         52,697,983  41,200,850 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (11,672,055)  (2,676,321) 
ก ำไรส ำหรับงวด         41,025,928  38,524,529 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นของส่วนงานธุรกิจงานก่อสร้าง 

41. หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหนังสือค ้าประกนัจากธนาคารเพื่อค ้าประกนั
การด าเนินงานตามปกติของธุรกิจเป็นจ านวน 642.61 ล้านบาท และ 851.19 ล้านบาท ตามล าดับ โดย
หลกัประกันการออกหนังสือค ้าประกันของธนาคาร ประกอบด้วย สิทธิการรับเงินค่าจ้างก่อสร้างของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าว เงินฝากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 7) ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ของบริษทัย่อยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 17) และท่ีดินของบริษทั ไทรทนั ดิเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยอีกแห่งหน่ึงของบริษทั และค ้าประกนัโดยบริษทั 
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ขอ้มูลตามส่วนงานท่ีรายงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 ช่วงเวลำแห่งกำรรับรู้รำยได้     
 ตลอดช่วงเวลำ  ณ จุดเวลำใดเวลำหนึ่ง     
 ธุรกิจงำนก่อสร้ำง  ธุรกิจด้ำนพลังงำน                             รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
รายไดจ้ากงานก่อสร้างและการขาย 1,333,426,681  1,150,230,248  36,077,329  21,490,953  1,369,504,010  1,171,721,201 
ตน้ทุนงานก่อสร้างและการขาย (1,134,489,979)  (1,054,248,184)  (42,149,382)  (12,663,349)  (1,176,639,361)  (1,066,911,533) 
ก าไรขั้นตน้ 198,936,702  95,982,064  (6,072,053)  8,827,604  192,864,649  104,809,668 

            
รายการท่ีไม่ไดปั้นส่วน :            
ก าไรจากการขายวสัดุอุปกรณ์พร้อมร้ือถอน         -  46,682,202 
รายไดอ้ื่น         45,430,139         42,942,054       
ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ         -  10,322,520 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีไม่ไดน้ ามาใช ้         (24,887,960)  (34,486,573) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (139,592,945)  (122,610,865) 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว         -  (7,723,475) 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน                    73,813,883  39,935,531 
            
รายไดท้างการเงิน         3,242,741  3,755,189 
ตน้ทุนทางการเงิน         (10,839,907)  (2,489,870) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9         (5,144,286)  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย         (8,374,448)  - 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้         52,697,983  41,200,850 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (11,672,055)  (2,676,321) 
ก ำไรส ำหรับงวด         41,025,928  38,524,529 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นของส่วนงานธุรกิจงานก่อสร้าง 

41. หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหนังสือค ้าประกนัจากธนาคารเพื่อค ้าประกนั
การด าเนินงานตามปกติของธุรกิจเป็นจ านวน 642.61 ล้านบาท และ 851.19 ล้านบาท ตามล าดับ โดย
หลกัประกันการออกหนังสือค ้าประกันของธนาคาร ประกอบด้วย สิทธิการรับเงินค่าจ้างก่อสร้างของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าว เงินฝากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 7) ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ของบริษทัย่อยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 17) และท่ีดินของบริษทั ไทรทนั ดิเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยอีกแห่งหน่ึงของบริษทั และค ้าประกนัโดยบริษทั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงมีหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารเพื่อค ้าประกนัการ
ด าเนินงานตามปกติของธุรกิจเป็นจ านวน 33.28 ลา้นบาท วงเงินหนงัสือค ้าประกนัดงักล่าวค ้าประกนัโดย
สินทรัพยข์องบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว ประกอบด้วย เงินฝากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุ 
ขอ้ 7) การโอนสิทธิการรับเงินค่าจา้งก่อสร้างของบริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าว และค ้าประกันโดยท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างของกรรมการสองท่านของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว กรรมการสองท่านของบริษทั
ยอ่ยทางออ้มดงักล่าว (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

42. ภำระผูกพนัตำมสัญญำกบับริษัทท่ีไม่เกีย่วข้องกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญากบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
42.1 กลุ่มบริษทัภาระผูกพนักบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าและสัญญา

บริการในอนาคตท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 สัญญำเช่ำ  สัญญำบริกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ครบก ำหนด        
ภายใน 1 ปี 1,007,407  4,324,542  720,000  837,557 
1 - 5 ปี 762,400  15,782,800  -  - 
5 ปี ขึ้นไป -  12,714,000  -  - 

 1,769,807  32,821,342  720,000  837,557 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สัญญำเช่ำ  สัญญำบริกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ครบก ำหนด        
ภายใน 1 ปี 141,600  4,036,100  720,000  837,557 
1 - 5 ปี 212,400  15,648,000  -  - 
5 ปี ขึ้นไป -  12,714,000  -  - 

 354,000  32,398,100  720,000  837,557 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีคงเหลือของภาระผูกพนัท่ียกเลิกไม่ไดจ้ากสัญญา
เช่าซ่ึงเดิมถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  เร่ือง สัญญาเช่า มีผลบงัคบัใช้ ดงันั้น
สัญญาเช่าดงักล่าวถูกรับรู้เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 2.1(3) 
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42.2 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัอ่ืน ๆ มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ภำระผูกพันอ่ืนๆ        
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 83,763,846  84,430,221  -  - 
รวม 83,763,846  84,430,221  -  - 

43.  กำรซ้ือธุรกจิ 
บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 มีมติอนุมติัให้บริษทั ไทรทนั 
พาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเขา้ซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากดั 
โดยแบ่งวิธีการซ้ือหุน้ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกโดยการซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุน้เดิม จ านวน 37,500 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ เป็นจ านวน 25,725,000 บาท และส่วนท่ีสอง
โดยการซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนใน บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากดั จ านวน 1,087,500 หุ้น 
เป็นจ านวน 108,750,000 บาท รวมการจ่ายเงินทั้ง 2 ส่วนคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน จ านวน 134,475,000 
บาท ท าให้บริษทัย่อยดงักล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นสามญัของบริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน 
จ ากดั จ านวน 1,125,000 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ 

เมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2563 บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั ไดท้ าสัญญาร่วมลงทุนกบับริษทั เอส ที 
อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน เพื่อร่วมลงทุนในบริษทั อคัรวฒัน์ พลงังาน 
พืชหมุนเวียน จ ากดั โดยมีเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา และไดจ่้ายเงินให้ บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั และบุคคลท่านหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิมของ บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน 
จ ากดั จ านวนรวม 25,725,000 บาท เพื่อเป็นเงินมดัจ าการซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว  

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั ไดรั้บโอนหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิม จ านวน 
37,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของหุ้นสามัญท่ีออกและช าระแล้ว เป็นจ านวน 25,725,000 บาท  
ซ่ึงเป็นการซ้ือหุ้นส่วนแรก ท าให้ บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากดั มีสถานะเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยการซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังน้ีท าให้กลุ่ม
บริษทัมี “ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย” เพิ่มขึ้น จ านวน 1,481,309 บาท  
ซ่ึงแสดงไวภ้ายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุน้” ในงบการเงินรวม 

รายงานประจำาปี 2563196
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42.2 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัอ่ืน ๆ มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ภำระผูกพันอ่ืนๆ        
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 83,763,846  84,430,221  -  - 
รวม 83,763,846  84,430,221  -  - 

43.  กำรซ้ือธุรกจิ 
บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 มีมติอนุมติัให้บริษทั ไทรทนั 
พาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเขา้ซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากดั 
โดยแบ่งวิธีการซ้ือหุน้ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกโดยการซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุน้เดิม จ านวน 37,500 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ เป็นจ านวน 25,725,000 บาท และส่วนท่ีสอง
โดยการซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนใน บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากดั จ านวน 1,087,500 หุ้น 
เป็นจ านวน 108,750,000 บาท รวมการจ่ายเงินทั้ง 2 ส่วนคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน จ านวน 134,475,000 
บาท ท าให้บริษทัย่อยดงักล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นสามญัของบริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน 
จ ากดั จ านวน 1,125,000 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ 

เมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2563 บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั ไดท้ าสัญญาร่วมลงทุนกบับริษทั เอส ที 
อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน เพื่อร่วมลงทุนในบริษทั อคัรวฒัน์ พลงังาน 
พืชหมุนเวียน จ ากดั โดยมีเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา และไดจ่้ายเงินให้ บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั และบุคคลท่านหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิมของ บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน 
จ ากดั จ านวนรวม 25,725,000 บาท เพื่อเป็นเงินมดัจ าการซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว  

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั ไดรั้บโอนหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิม จ านวน 
37,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของหุ้นสามัญท่ีออกและช าระแล้ว เป็นจ านวน 25,725,000 บาท  
ซ่ึงเป็นการซ้ือหุ้นส่วนแรก ท าให้ บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากดั มีสถานะเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยการซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังน้ีท าให้กลุ่ม
บริษทัมี “ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย” เพิ่มขึ้น จ านวน 1,481,309 บาท  
ซ่ึงแสดงไวภ้ายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุน้” ในงบการเงินรวม 
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กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการด าเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา 
และการปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดใ้ชมู้ลค่าของ
สินทรัพยสุ์ทธิตามบัญชีจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจของบริษทัย่อยดังกล่าว 
รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจจะกระทบต่อขอ้มูลดงักล่าวเป็นมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
การซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี รวมทั้งวดัมูลค่าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยดังกล่าวตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ โดยกระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูก
ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินกว่าหน่ึงปีนับจากวนัท่ีซ้ือธุรกิจ ตามท่ีก าหนดไวใ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 “การรวมธุรกิจ” โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า
กลุ่มบริษทัจะท าการปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ และรับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินเพิ่มเติม และบัญชีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สะท้อนผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีได้รับท่ีเก่ียวกับ
ขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิท่ีระบุไดข้องบริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากดั 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ (วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563) มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  22,248 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน  16,324 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 17)  6,360,698 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  100,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  (490,885) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (1,913) 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (ดูหมายเหตุขอ้ 25)  (81,235) 
สินทรัพย์ท่ีได้มำท่ีระบุได้และหนีสิ้นท่ีรับมำ - สุทธิ  5,925,237 
ส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   

(ค านวณดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของ
หุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม) 

 
(1,481,309) 

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ  25,725,000 
ค่ำควำมนิยม  21,281,072 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 197
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กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนในการซ้ือกบัมูลค่าสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได้
และหน้ีสินท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจดงักล่าวเป็น “ค่าความนิยม” จ านวน 21,281,072 บาท ซ่ึงแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

นับตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 (วนัท่ีซ้ือธุรกิจ) จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัยงัไม่มี
รายไดจ้ากบริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากดั เน่ืองจากบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวยงัไม่ได้
ด าเนินงาน ดงันั้นจึงมีขาดทุนสุทธิซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม2563 จ านวน 4.33 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทั อัครวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน 
จ ากัด คร้ังท่ี 2/2563 มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 50,000 หุ้น เพิ่มเป็น 1,500,000 หุ้น  
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 1,450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท จ านวน 
145,000,000 บาท โดยเสนอขายใหผู้ถื้อหุ้นตามสัดส่วนเดิม ซ่ึงบริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั ไดสิ้ทธิ
การซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิม โดย บริษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จ ากัด 
ทยอย ซ้ื อ หุ้ น เพิ่ มทุ นและ จ่ายช าระค่ าหุ้ น เพิ่ มทุ นดังกล่ าวครบถ้วนแล้วส าห รับ ปี ส้ิ น สุ ด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยในระหว่างปี บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั ไดรั้บโอนหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากัด เป็นจ านวน 1,087,500 หุ้น เป็นเงินจ านวน 108,750,000 
บาท ซ่ึงเป็นการซ้ือหุ้นส่วนท่ีสอง โดยหลงัจากการเพิ่มทุนในคร้ังน้ี “ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
จากการลงทุนในบริษทัย่อย” เพิ่มขึ้นจ านวน 36,250,000 บาท ซ่ึงแสดงไวภ้ายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” 
ในงบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยจากการซ้ือธุรกิจ
คร้ังน้ี มีจ านวนรวม 37,731,309 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

บริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2563 มีมติอนุมติัให้บริษทั ไทรทนั 
เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) (“TTEC”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซ้ือ 
หุ้นสามญัในบริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจดา้นรับเหมาก่อสร้างวางระบบอาณัติ
สัญญาณ ระบบไฟฟ้าในการเดินรถไฟ การออกแบบ และการบ ารุงรักษา โดยแบ่งวิธีการซ้ือหุ้นออกเป็น 
2 ส่วน ส่วนแรกด้วยการซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 65,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของ 
หุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ เป็นจ านวน 28,000,000 บาท และส่วนท่ีสองซ้ือโดยการซ้ือหุ้นสามญั
เพิ่มทุนใน บริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั ตามสัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 260,000 หุ้น เป็นจ านวน

รายงานประจำาปี 2563198
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กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนในการซ้ือกบัมูลค่าสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได้
และหน้ีสินท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจดงักล่าวเป็น “ค่าความนิยม” จ านวน 21,281,072 บาท ซ่ึงแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

นับตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 (วนัท่ีซ้ือธุรกิจ) จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัยงัไม่มี
รายไดจ้ากบริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากดั เน่ืองจากบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวยงัไม่ได้
ด าเนินงาน ดงันั้นจึงมีขาดทุนสุทธิซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม2563 จ านวน 4.33 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทั อัครวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน 
จ ากัด คร้ังท่ี 2/2563 มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 50,000 หุ้น เพิ่มเป็น 1,500,000 หุ้น  
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 1,450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท จ านวน 
145,000,000 บาท โดยเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนเดิม ซ่ึงบริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั ไดสิ้ทธิ
การซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิม โดย บริษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จ ากัด 
ทยอย ซ้ื อ หุ้ น เพิ่ มทุ นและ จ่ายช าระค่ าหุ้ น เพิ่ มทุ นดังกล่ าวครบถ้วนแล้วส าห รับ ปี ส้ิ น สุ ด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยในระหว่างปี บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั ไดรั้บโอนหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากัด เป็นจ านวน 1,087,500 หุ้น เป็นเงินจ านวน 108,750,000 
บาท ซ่ึงเป็นการซ้ือหุ้นส่วนท่ีสอง โดยหลงัจากการเพิ่มทุนในคร้ังน้ี “ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
จากการลงทุนในบริษทัย่อย” เพิ่มขึ้นจ านวน 36,250,000 บาท ซ่ึงแสดงไวภ้ายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” 
ในงบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยจากการซ้ือธุรกิจ
คร้ังน้ี มีจ านวนรวม 37,731,309 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

บริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2563 มีมติอนุมติัให้บริษทั ไทรทนั 
เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) (“TTEC”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซ้ือ 
หุ้นสามญัในบริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจดา้นรับเหมาก่อสร้างวางระบบอาณัติ
สัญญาณ ระบบไฟฟ้าในการเดินรถไฟ การออกแบบ และการบ ารุงรักษา โดยแบ่งวิธีการซ้ือหุ้นออกเป็น 
2 ส่วน ส่วนแรกด้วยการซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 65,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของ 
หุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ เป็นจ านวน 28,000,000 บาท และส่วนท่ีสองซ้ือโดยการซ้ือหุ้นสามญั
เพิ่มทุนใน บริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั ตามสัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 260,000 หุ้น เป็นจ านวน
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เงิน 26,000,000 บาท รวมการจ่ายเงินทั้ง 2 ส่วนคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน จ านวน 54,000,000 บาท จะท า
ให้บริษทัย่อยดงักล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั จ านวน 325,000 
หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของหุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 TTEC ไดรั้บโอนหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิม จ านวน 65,000 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 65 ของหุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ ซ่ึงเป็นการซ้ือหุ้นส่วนแรกจากผูถื้อหุน้เดิม โดยช าระค่าหุ้น
บางส่วนเป็นจ านวนเงิน 7,000,000 บาท ท าให้ บริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั มีสถานะเป็น
บริษทัย่อยของ TTEC ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 TTEC จ่ายช าระค่าหุ้น
เพิ่มอีก จ านวน 7,000,000 บาท รวมเป็นช าระค่าหุ้นทั้งส้ิน จ านวน 14,000,000 บาท ส่วนท่ีเหลือจ านวน 
14,000,000 บาท มีก าหนดช าระภายใน 3 วนั นับแต่วนัท่ีการตรวจสอบขอ้มูลดา้นต่าง ๆ เสร็จส้ิน ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 บริษทัจ่ายช าระค่าหุน้อีกจ านวน 10,000,000 บาท โดยการซ้ือหุน้สามญัในคร้ังน้ี
ท าให้กลุ่มบริษัทมี “ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย” ลดลงจ านวน 
7,492,138 บาท ซ่ึงแสดงไวภ้ายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” ในงบการเงินรวม บริษทับนัทึกค่าหุ้นท่ียงัไม่ได้
ช าระดงักล่าวเป็นเจา้หน้ีค่าหุ้นจ านวน 4,000,000 บาท (ดูหมายเหตุขอ้ 21) ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการด าเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา 
และการปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดใ้ชมู้ลค่าของ
สินทรัพยสุ์ทธิตามบัญชีจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจของบริษทัย่อยดังกล่าว 
รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจจะกระทบต่อขอ้มูลดงักล่าวเป็นมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
การซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี รวมทั้งวดัมูลค่าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยดังกล่าวตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ  โดยกระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูก
ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินกว่าหน่ึงปีนับจากวนัท่ีซ้ือธุรกิจ ตามท่ีก าหนดไวใ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 “การรวมธุรกิจ” โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่ากลุ่มบริษทัจะท าการปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ี ซ้ือธุรกิจ และรับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินเพิ่มเติม และบญัชีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวกบั
ขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
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มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิท่ีระบุไดข้องบริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั ณ วนัท่ีซ้ือ 
ธุรกิจ (วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563) มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  12,158,201 
เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระค ้าประกนั  9,135,159 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  73,923,280 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  7,500,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน  10,185 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 38.3)  37,610 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่เรียกเก็บ (ดูหมายเหตุขอ้ 10)  37,367,940 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 10)  2,448,048 
สินคา้คงเหลือ (ดูหมายเหตุขอ้ 10)  4,187,721 
เงินมดัจ า  10,838,916 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  157,607,060 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระค ้าประกนั  1,000,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 38.3)  17,396,505 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 17)  16,285,487 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ดูหมายเหตุขอ้ 18)  1,717,898 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน  77,900 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  1,559,581 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน  2,480,439 
เงินมดัจ า  460,873 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  40,978,683 

รวมสินทรัพย์  198,585,743 

รายงานประจำาปี 2563200
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มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิท่ีระบุไดข้องบริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั ณ วนัท่ีซ้ือ 
ธุรกิจ (วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563) มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  12,158,201 
เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระค ้าประกนั  9,135,159 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  73,923,280 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  7,500,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน  10,185 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 38.3)  37,610 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จและยงัไม่เรียกเก็บ (ดูหมายเหตุขอ้ 10)  37,367,940 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 10)  2,448,048 
สินคา้คงเหลือ (ดูหมายเหตุขอ้ 10)  4,187,721 
เงินมดัจ า  10,838,916 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  157,607,060 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระค ้าประกนั  1,000,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 38.3)  17,396,505 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 17)  16,285,487 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ดูหมายเหตุขอ้ 18)  1,717,898 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน  77,900 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  1,559,581 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน  2,480,439 
เงินมดัจ า  460,873 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  40,978,683 

รวมสินทรัพย์  198,585,743 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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หน่วย : บำท 
หนีสิ้นหมุนเวียน   

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    
(ดูหมายเหตุขอ้ 20)  (84,476,425) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (65,928,821) 
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 10)  (12,031,397) 
เงินประกนัผลงาน  (1,582,275) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 38.4)  (508,976) 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย  (11,372,941) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (5,466,837) 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  (181,367,672) 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน   
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   (33,474,598) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 38.5)  (1,085,349) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 24)  (1,372,614) 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (ดูหมายเหตุขอ้ 25)  (2,691,618) 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  (38,624,179) 

รวมหนีสิ้น  (219,991,851) 
สินทรัพย์ท่ีได้มำท่ีระบุได้และหนีสิ้นท่ีรับมำ - สุทธิ  (21,406,108) 
ส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   
(ค านวณดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของ
หุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม) 

 
7,492,138 

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ  28,000,000 
ค่ำควำมนิยม  41,913,970 

กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนในการซ้ือกบัมูลค่าสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได้
และหน้ีสินท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจดงักล่าวเป็น “ค่าความนิยม” จ านวน 41,913,970 บาท ซ่ึงแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 201
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นับตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 (วนัท่ีซ้ือธุรกิจ) จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีรายได้ และ 
ก าไรสุ ท ธิ  ซ่ึ งรวมเป็ น ส่ วนห น่ึ งของผลการด าเนิ นงานส าห รับ ปี ส้ิ น สุ ดวัน ท่ี  31 ธันวาคม
2563 จ านวน 123.80 ลา้นบาท และ 5.97 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ต่อมาวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์
จ ากัด มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 10,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 30,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้
หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 20,000,000 บาท โดยเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 TTEC ไดจ่้ายช าระเงิน
เพื่อซ้ือหุ้นสามัญเพิ ่มทุนคร้ังที่ 1 ของบริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั ตามสัดส่วนการถือหุ ้น 
จ านวน 130,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 13,000,000 บาท โดยบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดด้ าเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 3/2563 ของบริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์
จ ากดั มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 30,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 50,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท รวมเป็นเงิน 20,000,000 บาท โดย TTEC ได้จ่ายช าระเงินเพื่อซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนคร้ังท่ี 2 ของ
บริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั ตามสัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 130,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 13,000,000 บาท 
ในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 โดยหลงัจากการเพิ่มทุนทั้ง 2 คร้ัง “ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจากการ
ลงทุนในบริษัทย่อย” เพิ่มขึ้ นจ านวน  14,000,000 บาท ซ่ึงแสดงไว้ภายใต้ “ส่วนของผูถื้อหุ้น” ใน 
งบการเงินรวม 

การซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 (วนัท่ีซ้ือธุรกิจ) วนัท่ี 2 
กรกฎาคม 2563 และ 13 สิงหาคม 2563 ท าให้บริษทัมี “ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจากการลงทุนใน
บริษทัย่อย” ซ่ึงแสดงไวภ้ายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” ในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นสุทธิจ านวน 6,507,863 บาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

รายงานประจำาปี 2563202
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นับตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 (วนัท่ีซ้ือธุรกิจ) จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีรายได้ และ 
ก าไรสุ ท ธิ  ซ่ึ งรวมเป็ น ส่ วนห น่ึ งของผลการด าเนิ นงานส าห รับ ปี ส้ิ น สุ ดวัน ท่ี  31 ธันวาคม
2563 จ านวน 123.80 ลา้นบาท และ 5.97 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ต่อมาวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์
จ ากัด มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 10,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 30,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้
หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 20,000,000 บาท โดยเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 TTEC ไดจ่้ายช าระเงิน
เพื่อซ้ือหุ้นสามัญเพิ ่มทุนคร้ังที่ 1 ของบริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั ตามสัดส่วนการถือหุ ้น 
จ านวน 130,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 13,000,000 บาท โดยบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดด้ าเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 3/2563 ของบริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์
จ ากดั มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 30,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 50,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท รวมเป็นเงิน 20,000,000 บาท โดย TTEC ได้จ่ายช าระเงินเพื่อซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนคร้ังท่ี 2 ของ
บริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั ตามสัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 130,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 13,000,000 บาท 
ในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 โดยหลงัจากการเพิ่มทุนทั้ง 2 คร้ัง “ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจากการ
ลงทุนในบริษัทย่อย” เพิ่มขึ้ นจ านวน  14,000,000 บาท ซ่ึงแสดงไว้ภายใต้ “ส่วนของผูถื้อหุ้น” ใน 
งบการเงินรวม 

การซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 (วนัท่ีซ้ือธุรกิจ) วนัท่ี 2 
กรกฎาคม 2563 และ 13 สิงหาคม 2563 ท าให้บริษทัมี “ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจากการลงทุนใน
บริษทัย่อย” ซ่ึงแสดงไวภ้ายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” ในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นสุทธิจ านวน 6,507,863 บาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 
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44. คดีฟ้องร้อง 
ในปี 2558 บริษทั ไทรทนั เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึงพร้อมทั้งหน่วยงานของรัฐกบัพวกรวม 8 คน ไดถู้กฟ้องร้องจากบุคคลหน่ึง โดยบริษทัย่อยดงักล่าวได้
ถูกฟ้องร้องในคดีเป็นจ าเลยล าดบัท่ี 8 ต่อศาลปกครองกลาง ทั้งหมด 4 คดี เก่ียวกบักรณีเรียกค่าเสียหายของท่ีดิน 
และท าให้ขาดรายได้ โดยมีทุนทรัพยท่ี์ถูกฟ้องร้องเป็นจ านวน 86.79 ลา้นบาท ในวนัท่ี 29 ธันวาคม 2563  
ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาใหย้กฟ้องบริษทัรวมทั้งส้ิน 4 คดี 

45. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
รายการสินทรัพยท์างการเงินบางรายการของกลุ่มบริษทัมีการวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ล ำดับช้ันมูลค่ำ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ยุติธรรม และข้อมูลท่ีใช้ในกำรวัดมูลค่ำ 
 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 31 ธันวำคม   ยุติธรรม 
 2563 2562 2563 2562   
 มูลค่ำยุติธรรม (บำท)  มูลค่ำยุติธรรม (บำท)    

1. เงินลงทุนในตราสารทุน
ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

6,100,000 8,800,000 6,100,000 8,800,000 ระดบั 1 ราค า เสน อ ซ้ื อขอ งตล าด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ ส้ินวนัท าการสุดท้ายของ
งวดบญัชี 

2. เงินลงทุนในตราสาร
ทุนซ่ึงไม่ใช่
หลกัทรัพยใ์นความ
ตอ้งการของตลาดวดั
มูลค่ายตุธิรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน 

- - - - ระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกต
ได้ส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือ
หน้ีสินนั้น 

3. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุนสุทธิ 

128,000,000 128,000,000 - - ระดบั 2 ราคาประเมินโดยผู ้ประเมิน
อิสระภายนอกด้วยวิธีราคา
ตลาด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
มีมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
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เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระค ้ าประกัน  เงินให้กู ้ยืมแก่บริษัทท่ี เก่ียวข้องกัน และสินทรัพย  ์
ไม่หมุนเวียนอ่ืน หน้ีสินตามสัญญาเช่ามีมูลค่ายุติธรรมไม่ต่างจากมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงานอย่างมี
สาระส าคญั 

46. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รายการบางรายการในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดมี้
การจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบการเงินรวมและเฉพาะ
กิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 
 ก่อนจัด  จัดประเภทใหม่  หลังจดั 
 ประเภทใหม่    ประเภทใหม่ 
 บำท  บำท  บำท 
เงินลงทุนชัว่คราว 8,800,000  (8,800,000)  - 
เงินลงทุนเผื่อขาย -  8,800,000  8,800,000 

 
      

 งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 ก่อนจัด  จัดประเภทใหม่  หลังจดั 
 ประเภทใหม่    ประเภทใหม่ 
 บำท  บำท  บำท 
รายไดอ้ื่น 93,379,445  (3,755,189)  89,624,256 
รายไดท้างการเงิน -  3,755,189  3,755,189 

 
 งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 ก่อนจัด  จัดประเภทใหม่  หลังจัด 
 ประเภทใหม่    ประเภทใหม่ 
 บำท  บำท  บำท 
รายไดอ้ื่น 36,949,478  (16,617,669)  20,331,809 
รายไดท้างการเงิน -  16,617,669  16,617,669 
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 งบกระแสเงินสดรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 ก่อนจัด  จัดประเภทใหม่  หลังจัด 
 ประเภทใหม่    ประเภทใหม่ 
 บำท  บำท  บำท 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 41,200,850  (41,200,850)  - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -  38,524,529  38,524,529 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ -  2,676,321  2,676,321 

47. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวียน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของ

บริษัท มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 215.00 ล้านบาท ซ่ึงได้เบิกใช้เงินกู้ยืม 
ระยะยาวดงักล่าวแลว้จ านวน 206.40 ลา้นบาท  

48. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 

รายงานประจำาปี 2563204
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48. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ TRITN

เลขทะเบียนบริษัท 0107537002290

วันที่จดทะเบียน 21 มิถุนำยน 2537

ลักษณะธุรกิจ ธรุกจิด้ำนกำรลงทนุด้วยกำรถอืหุน้ในบรษิัทต่ำง ๆ โดยมนีโยบำยในกำรกระจำยกำรลงทนุในกลุม่
ธรุกจิทีห่ลำกหลำย ซึง่เน้นกำรลงทนุในธรุกจิทีส่ร้ำงกระแสเงนิสด และสร้ำงผลตอบแทนในระยะยำว 
โดยธุรกจิหลกัของบรษิัท คอื ธรุกจิรบัเหมำก่อสร้ำง ธรุกจิจดัซือ้จดัหำวสัด ุอปุกรณ์ และทรพัยำกร 
ธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจพัฒนำ อสังหำริมทรัพย์ และธุรกิจพลังงำน

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

ทุนจดทะเบียน 1,161,029,408.80 บำท

ทุนที่เรียกชำาระแล้ว 963,358,120.70 บำท

ราคาพาร์ 0.10 บำท

กลุ่มอุตสาหกรรม อุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง

หมวดธุรกิจ หมวดธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2,986.41 ล้ำนบำท (ณ วันที่ 24 มีนำคม 2564)

จำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,778 รำย (ณ วันที่ 15 มีนำคม 2564)

โทรศัพท์ 0 2553 5000

โทรสาร 0 2553 5091

อีเมล info@triton.co.th

เว็บไซต์ www.triton.co.th

เลขานุการบริษัท 0 2553 5000 ต่อ 373 หรือ Email: secretary@triton.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์ 0 2553 5000 ต่อ 705 หรือ Email: ir@triton.co.th

แจ้งเบาะแส whistleblowing@triton.co.th
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ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุน 

จดทะเบียน
 (ล้านบาท)

จำานวนหุ้นที่
จำาหน่ายแล้ว 
(ล้านหุ้น)

มูลค่า 
ที่ตราไว ้

ต่อหุ้น (บาท)

ทุน 
ชำาระแล้ว  

(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%)

บรษิัท ไทรทนั เอ็นจเีนยีร่ิง แอนด์  

คอนสตรคัชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) 

8/58 หมูท่ี ่8 ต�ำบลบงึค�ำพร้อย  

อ�ำเภอล�ำลกูกำ จงัหวัดปทมุธำน ี12150   

โทรศพัท์ : 0 2987 9667 
0 2569 2258-9  

โทรสำร : 0 2987 9668   

เวป็ไซต์ : www.tritonec.co.th   

ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง

ทุกประเภท และให้บริกำร

ด้ำนกำรบริหำรโครงกำรก่อสร้ำง 

และให้บริกำรขุดเจำะในแนวนอน 

(Horizontal Directional 

Drilling-HDD) โดยไม่ต้อง

เปิดหน้ำดิน

190.00 190.00 0.10 190.00 93.68

บริษัท ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด 

60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19  

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว 

เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230  

โทรศพัท์ : 0 2553 5000 
โทรสำร : 0 2553 5091                     

กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

150.00 150.00 100 125.25 99.99

บริษัท ธอร์ เอนเนอร์จี 

แอนด์ รีซอร์สเซส จ�ำกัด* 

60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19  

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว 

เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230 

โทรศพัท์ : 0 2553 5000 
โทรสำร : 0 2553 5091

ธรุกจิพลงังำน และเหมอืงแร่ 

(เลิกกิจกำร อยู่ระหว่ำงช�ำระบัญชี)

10.00 10.00 100 2.50 99.99

บริษัท ดิจิตอล ไร้ท์ พิคเจอร์ส จ�ำกัด 

(มหำชน)* 

390 ถนนรำมค�ำแหง แขวงหัวหมำก 

เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

โทรศพัท์ : 0 2736 3850 

โทรสำร : 0 2736 3851

ผลิตและจ�ำหน่ำยสินค้ำภำพยนตร์ 

(เลิกกิจกำร อยู่ระหว่ำงช�ำระบัญชี)

576.00 57.60 10 576.00 99.99

บริษัท อิน แอนด์ ออน สตูดิโอ จ�ำกัด* 

390 ถนนรำมค�ำแหง แขวงหัวหมำก  

เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240  

โทรศพัท์ : 0 2736 3850  
โทรสำร : 0 2736 3851

กำรจัดแสดง 

(เลิกกิจกำร อยู่ระหว่ำงช�ำระบัญชี)

20.00 2.00 10 20.00 99.99
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บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุน 

จดทะเบียน
 (ล้านบาท)

จำานวนหุ้นที่
จำาหน่ายแล้ว 
(ล้านหุ้น)

มูลค่า 
ที่ตราไว ้

ต่อหุ้น (บาท)

ทุน 
ชำาระแล้ว  

(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%)

บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จ�ำกัด 

60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19  

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว  

เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

โทรศพัท์ : 0 2553 5000
โทรสำร : 0 2553 5091

ด�ำเนินธุรกิจจัดซื้อจัดหำวัสดุ 

อุปกรณ์และทรัพยำกร 

และธุรกิจเหมืองแร่ 

42.00 0.42 100 42.00 99.99

บริษัท ไทรทัน พำวเวอร์ จ�ำกัด 

60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19  

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว 

เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

โทรศพัท์ : 0 2553 5000
โทรสำร : 0 2553 5091

ด�ำเนินธรุกจิพลังงำนประเภทต่ำง ๆ 

เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ 

หรือโซล่ำรูฟท็อป พลังงำนลม 

พลังงำนน�้ำ

332.00 3.32 100 332.00 99.99

บริษัท ไลฟ์ เรดิโอ จ�ำกัด* สื่อวิทยุกระจำยเสียง 

(เลิกกิจกำร อยู่ระหว่ำงช�ำระบัญชี)

100.00 1.00 100 100.00 97.50

บริษัท ไลฟ์ ทีวี จ�ำกัด*

60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19  

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว 

เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

โทรศพัท์ : 0 2553 5000
โทรสำร : 0 2553 5091

ผลิตรำยกำรโทรทัศน์

และให้บริกำรเคเบิ้ลทีวี 

(เลิกกิจกำร อยู่ระหว่ำงช�ำระบัญชี)

228.32 2.2832 100 228.32 93.32

บริษัท บอกซ์ ออฟฟิศ 

เอนเทอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด 

55/39 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  

โทรศพัท์ : 0 2639 0485-6 

โทรสำร : 0 2639 0489

น�ำเข้ำลิขสิทธิ์

ภำพยนตร์ต่ำงประเทศ

และสร้ำงภำพยนตร์ไทย

100.00 1.00 100 100.00 40.00

บริษัท ยูเอ็มจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด 

388 อำคำรเอส.พี. ชั้น 9 บี ถนน

พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 

กรุงเทพมหำนคร 10400   

โทรศพัท์ : 0 2617 2799  

โทรสำร : 0 2279 8314

โรงภำพยนตร์ 100.00 10.00 10 100.00 15.00

บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด

60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19  

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว 

เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

โทรศพัท์ : 0 2553 5000 
โทรสำร : 0 2553 5091

ด�ำเนินธุรกิจพลังงำนสะอำด 

และรับบริหำรจัดกำรขยะ

5.00 0.05 100.00 1.00 51.00

หมำยเหตุ: *อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรช�ำระบัญชี
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นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ) บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศพัท์   : 0 2009 9386
โทรสำร   : 0 2009 9476
Call center : 0 2229 2888

ผู้สอบบัญชี นำงสำวกรทอง เหลืองวิไล
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
อำคำรเอไอเอ สำทร ทำวเวอร์ ชั้น 23 - 27 
เลขที่ 11/1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศพัท์   : 0 2034 0000
โทรสำร   : 0 2034 0100

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษำไทย จ�ำกัด 
เลขที่ 63 ซอยสุขุมวิท 8 คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศพัท์   : 0 2253 3427
โทรสำร   : 0 2653 1135

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง
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การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร 
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ล�ำดับที่  รำยช่ือกรรมกำร TRITN
บริษัทย่อย บริษัทย่อยทำงอ้อม บริษัทร่วม

TTEC TTD TRS TTP TTG LUCENT NRPP AKW TTR GLOCON

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. พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย /

7. นายชลัช ชินธรรมมิตร์ /

8. นางซิ่ว ซาน ทาน /

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

10. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์1 / // /// / // /// / / / / / / / / / // ///

11. นางนฤมล ฉัตรตะวัน / // /// / // /// / /

12. นายโชคชัย พิชชกุลมงคล / /// /

13. นายเอกอนันต์ สิทธิธรรมศักดิ์ / ///

14. นายภัทรพล ปานรักษา /// / / / / / /

15. นางเพ็ญศรี สืบสุวงษ์ ///

16. นางประภาวดี สมมาตร ///

17. นายฉัตรชัย ศุภนาม ///

หมายเหตุ: = ประธานกรรมการบริษัท / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร

 1นายเชิดศกัดิ ์กู้เกยีรตนินัท์ ลาออกจากทกุต�าแหน่งในบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทย่อยทางอ้อม และบรษิัทร่วม เมือ่เดือนกมุภาพนัธ์ 2564

ช่ือย่อบรษัิท

TRITN = บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
TTEC = บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
TTD = บริษัท ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
TRS = 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
AKW = บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จ�ากัด
TTR = บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จ�ากัด 
GLOCON = บริษัท โกลบอล คอนซูมเมอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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รายละเอียดกรรมการบรษัิทย่อย
บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

ลำาดับที่  รายชื่อกรรมการ
บริษัทย่อย

TTEC

1. นำงสำวหลุยส์ เตชะอุบล X / // /// 

2. นำงนฤมล ฉัตรตะวัน / // ///

3. นำยวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์1 / // ///

4. นำยโชคชัย พิชชกุลมงคล / ///

5. นำยเอกอนันต์ สิทธิธรรมศักดิ์ / ///

นำยเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์1 / // ///

หมำยเหตุ: X = ประธำนกรรมกำรบริษัท / = กรรมกำร // = กรรมกรรมบริหำร /// = ผู้บริหำร
 1บริษัทได้แต่งตั้งนำยวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร และกรรมกำรบริหำร แทนนำยเชิดศักด์ิ กู้เกียรตินันท ์ 
 มีผลนับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
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OSHE & ISO

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
และการตลาด

ฝ่ายทรัพยากร 
และธุรการ

ฝ่ายจัดซื้อ 
โครงการ

ฝ่ายบัญชี 
และการเงิน

บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีโครงสร้ำงกำรจัดกำรดังแผนผังต่อไปนี้

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
(Corporate Governance Committee)

ผู้ตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร 
(Internal Audit)   

ส�านักกรรมการ

เลขานุการบริษัท

ส�านักกฎหมาย 
Legal Office

Front Office

สายปฏิบัติการโครงการ
งานโครงสร้างพื้นฐาน

งานโครงการ 
ขนาดใหญ่

งานโครงการ 
ขนาดใหญ่

งานซ่อมบ�ารุง 
และวิศวกรรม ล�าลูกกา

งาน 
HDD/Pipe Jacking

ฝ่าย  
Project Control 

สายงาน 
พัฒนาธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
Chief Financial Officer

Back Office

โครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อย

สายปฏิบัติการโครงการ 
งานโครงสร้างพื้นฐาน

สายปฏิบัติการ 
โครงการงานท่อ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Vice Chief Executive Officer  

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
Chief Operation Officer

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Chief Executive Officer

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Board

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
Chairman of Executive Board 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee)

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
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เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ�มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ�มนูธรรม

แขวงลาดพร�าว เขตลาดพร�าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท�: +66 2553 5000 โทรสาร: +66 2553 5091 

www.triton.co.th

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

www.triton.co.th




