
บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 



รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ควำมเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบกำรเงนิทีต่รวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัขา้งตน้น้ี ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  



 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ กำรจัดกำรเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 
 

1. การบันทึกบัญชีและการเ ปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนหุ้นส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 

อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 (นโยบาย
การบญัชี เรืองบญัชีกลุ่มกิจการ – เงินลงทุนในบริษทัย่อย
และบริษทัร่วม) และ ขอ้ 13  (เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย)  
 
เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559  บริษัท สแพลช มีเดีย 
จ  ากดั (มหาชน) จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั มีเดีย อีเวนท ์
ดีไซน์จ  ากัด และบริษัท สปิน เวิร์ค จ ากัดท่ีมีอยู่ทั้ งหมด 
ใหแ้ก่บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)  บริษทั มีเดีย 
อีเวนท์ ดีไซน์จ  ากัดได้ด  าเนินการจ่ายเงินปันผล ให้แก่
บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
กันก่อนท่ี  บ ริษัท  ไทรทัน  โฮล ด้ิง  จ ากัด  (มหาชน)  
จะด าเนินการแลกเปล่ียนหุน้สามญัของบริษทั มีเดีย อีเวนท ์
ดีไซน์จ  ากดั และบริษทั สปิน เวร์ิค จ ากดั กบัหุ้นสามญัของ 
บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้พิจารณาวา่รายการท่ีเก่ียวกบัการแลกหุ้นน้ีเป็นเร่ือง
ส าคัญต่อการตรวจสอบของขา้พเจ้า เน่ืองจากมูลค่าของ
รายการมีสาระส าคัญ  รายการมีความซับซ้อน และ
เก่ียวข้องกับการประมาณการท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการ
ค านวณก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในงบการเงิน 

 

 
 
 
วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อรายการเหล่าน้ีมีดงัต่อไปน้ี 

1. อ่านและท าความเขา้ใจต่อสัญญาการโอนและแลกเปล่ียนหุ้น 
2. ทดสอบการบนัทึกบญัชีของรายการเหล่านั้น 
3. ทดสอบรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงไดแ้ก่ 

- การประเมินความรู้  ความสามารถและความ 
เท่ียงธรรมของผูป้ระเมินอิสระภายนอก 

- การประเมินวิธีการท่ีใช้และความเหมาะสมของ
สมมติฐานหลักท่ีส าคัญ ซ่ึงได้แก่ อัตราการเติบโต
ของรายได ้และ อตัราคิดลด โดยเทียบกบัขอ้มูลทาง
ธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกนั และ 

- การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใช้
ในรายงาน 

 
จากการตรวจสอบข้าพเจ้าพบว่าสมมติฐานท่ีส าคัญมีหลักฐาน
สนับสนุนท่ีเพียงพอ การบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินมีความเหมาะสม  

 

2. การรับรู้รายได้จากงานตามสัญญาก่อสร้าง 
 

อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.8 (นโยบาย 
การบญัชีเร่ืองสัญญาก่อสร้าง) และ ขอ้ 4 (ประมาณการทาง  
การบญัชีท่ีส าคญั ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ)  
 
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากงานตามสัญญาก่อสร้างซ่ึง 
คิดเป็นร้อยละ 38 ของรายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทั โดย
ใชว้ธีิการรับรู้รายไดต้ามขั้นความส าเร็จของงาน 

 
 
 

 
 

 

วิธีปฏิบติังานท่ีส าคญัของขา้พเจา้เก่ียวกบัการรับรู้รายไดจ้ากงาน
ตามสัญญาก่อสร้างประกอบดว้ย 
 

1. ท าความเขา้ใจและประเมินระบบการควบคุมภายในต่อ
การรับรู้รายไดจ้ากขั้นความส าเร็จของงาน 

2. สอบถามผูบ้ริหาร, วิศวกรผูรั้บผิดชอบ และพนักงาน
บญัชี เพ่ือประเมินความเหมาะสมของขั้นความส าเร็จ
ของงานท่ีก าหนดโดยผูบ้ริหาร 

3. ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและ
ตรวจตดัยอดของตน้ทุนและการรับรู้รายได ้

4. เขา้สังเกตการณ์โครงการท่ียงัด าเนินการอยูโ่ดยการสุ่มเลือก 



 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ กำรจัดกำรเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 
 

ขั้นความส าเร็จของงานประเมินโดยวิศวกรผูรั้บผิดชอบ
งาน ก าไรขั้นต้นของงานก าหนดโดยใช้อัตราส่วนของ
ต้นทุนงานท่ีเกิดข้ึนแล้ว ต่องบประมาณการต้นทุนการ
ก่อสร้างทั้ ง ส้ินของโครงการ ในการประมาณการน้ี 
ผู ้บ ริหารจ า เ ป็นต้องใช้ดุลย พินิจในการก าหนดขั้ น
ความส าเร็จของงานท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัต่อการตรวจสอบการรับรู้รายไดจ้าก
งานตามสัญญาก่อสร้างเน่ืองจากมูลค่าของรายไดป้ระเภท
น้ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินและตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญั
ของผูบ้ริหารในการประมาณขั้นความส าเร็จของงาน 

 

 

5. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินส าหรับโครงการท่ีแล้ว
เสร็จภายหลงัวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อทดสอบ
ความถูกตอ้งครบถว้นของตน้ทุนงานที่รับรู้ 

6. สอบถามผูบ้ริหารและตรวจสอบหลกัฐานเก่ียวกับการ
ด าเนินคดีทางกฎหมายของงานตามสัญญา ซ่ึงขา้พเจา้
ไดรั้บหนังสือยืนยนัสถานะทางกฎหมายของคดีความ
จากท่ีปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษัท และใช้
ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของตน้ทุนงานที่รับรู้ 

 
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพบว่าการประเมินขั้ น
ความส าเร็จของงานท่ีประเมินโดยผูบ้ริหารมีความสมเหตุสมผล
สอดคลอ้งกบัหลกัฐานท่ีมีอยู ่ 
 

  
 

3. กำรตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของป้ำยโฆษณำ 
 

อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.11 (นโยบาย
การบัญชีเร่ืองท่ีดินและอุปกรณ์) ข้อ 2.14 (นโยบายการ
บญัชีเร่ืองการด้อยค่าของสินทรัพย)์ และ ข้อ 16 (ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์) 
 
ในระหว่างปีผูบ้ริหารมีการประเมินการด้อยค่าของป้าย
โฆษณาโดยรับรู้ขาดทุนจากการตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่าเข้า 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในปี พ.ศ.2559 จ านวน 11.53 
ลา้นบาท 
 
ผูบ้ริหารไดมี้การประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
ป้ายโฆษณา โดยใช้วิธีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช ้ 
โดยการประมาณรายไดค่้าเช่าในอนาคตของป้ายโฆษณา  
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญในการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของป้ายโฆษณา เน่ืองจากความมีสาระส าคญัและ
ความซับซ้อนของดุลยพินิจท่ีผูบ้ริหารใช้ รวมถึงการใช้
สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตเช่นประมาณการรายได ้และอตัราคิดลด  
 

 

ขา้พเจา้ไดรั้บประมาณการจากผูบ้ริหาร และได้ประเมินวิธีการ
และขั้นตอนในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ขา้พเจา้
ได้ทดสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการค านวณ รวมถึง
ตรวจสอบขอ้มลูในการค านวณกบัขอ้มลูน าเขา้  
 
ขอ้มลูส าคญัท่ีใชใ้นการค านวน เช่น  

- จ านวนสัญญาเช่าป้ายโฆษณา ข้าพเจ้ากระทบยอด
ขอ้มูลรายได้ตามสัญญาเช่ากับประมาณการรายไดค่้า
เช่าป้ายโฆษณาในอนาคตของผูบ้ริหาร ประเมินแผน
ธุรกิจของผูบ้ริหารในการสร้างรายได้ค่าโฆษณาจาก
ป้าย และไดต้รวจสอบหลกัฐานการไดรั้บอนุญาตจาก
ทางราชการในการตั้งป้ายโฆษณา 

- อตัราคิดลด ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาจากตน้ทุนเงินทุนของ
บริษัท โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลทางการตลาด และ
อุตสาหกรรมเดียวกนั 

 
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้พบว่าสมมติฐานท่ีใช้ใน
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตมีความเหมาะสม  
 

  
  



 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ กำรจัดกำรเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 
 

4. กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 (นโยบาย
การบญัชีเร่ืองบญัชีกลุ่มกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วม) และ ขอ้ 13 (เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินลงทุนในบริษทัย่อยมี 
มีมูลค่าตามบญัชีในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 506 
ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 47 ของสินทรัพยร์วม 
 

เน่ืองจากความถดถอยในผลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 
ผูบ้ริหารไดจ้ดัท าประมาณการกระแสเงินสดโดยพิจารณา
จากแผนธุรกิจ โดยใชว้ธีิกระแสเงินสดคิดลด ในการประเมิน
ค่าเผื่อการด้อยค่าในเงินลงทุนบริษัทย่อย ในระหว่าง 
ปีบริษัทได้รับรู้ค่าใช้จ่ายจากการตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่า
ส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจ านวน 54 ลา้นบาท 
 

ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับการตรวจสอบการด้อยค่าของ 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย เน่ืองจากมูลค่าของเงินลงทุน
ดงักล่าวมีสาระส าคัญต่องบการเงินและการประมาณมูล
ค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของบริษทัย่อยนั้นข้ึนอยู่ดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหารในการประเมินผลประกอบการของบริษัท
และการใช้สมมติฐานท่ีส าคัญคือ อัตราการเติบโตของ
รายได ้และ อตัราคิดลด  

 

ขา้พเจา้ไดรั้บประมาณการจากผูบ้ริหาร และไดข้ประเมินวิธีการ
และขั้นตอนในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ขา้พเจา้
ไดท้ดสอบความถูกตอ้งและครบถว้นขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีใช้ในการ
ค านวน เช่น  
 

- อัตราการเติบโตของรายได้ ข้าพเจ้าได้ประเมินแผน
ธุรกิจของบริษทัย่อยท่ีจดัท าโดยผูบ้ริหาร โดยขอ้มูลท่ี
ใช้สามารถตรวจสอบกับข้อมูลจากภายนอก และ 
สมมติฐานท่ีใชส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ  

- อตัราการคิดลด ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาจากตน้ทุนเงินทุน
ของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลทางการตลาด 
และอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพบว่าการประเมินการ 
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนท่ีประมาณโดยผูบ้ริหารมีความสมเหตุสมผล
สอดคลอ้งกบัหลกัฐานท่ีมีอยู ่
 

  

 

ข้อมูลอืน่ 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ี 
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มลูอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มลูอ่ืน 
 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มลูอ่ืนมีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  



 

ควำมรับผดิชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 
ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับ 
การด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจาก 
การทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง
ตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี  และการเปิดเผย
ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

 
 



 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมี
นยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบติังาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ซ่ึงรวมถึงประเด็น 
ท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าไดพ้บในระหว่าง 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ
ไดส่ื้อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 

บุญเลศิ  กมลชนกกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339  
กรุงเทพมหานคร 
23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 



บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 350,141,633 617,393,172 233,994,301 385,840,185
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 8 14,192,348 1,050,000 - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ 9 73,292,981 359,379,272 24,674,130 27,983,925
งานระหวา่งท าส่วนท่ีเกินกวา่เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญา 221,780 1,257,170 - -
สินคา้คงเหลือ 10 6,323,560 10,307,319 - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยสุทธิ 36 ค) - - 204,998,250 76,998,250
ภาษีมลูคา่เพ่ิม 11,254,686 40,524,001 - -
ส่วนของคา่เช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้
ท่ีถึงก าหนดตดัจ าหน่ายในหน่ึงปี 8,423,213 1,990,899 312,000 624,000

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ - 931,229 - -
เงินมดัจ าท่ีจะไดรั้บคืนภายในหน่ึงปี 533,072 391,000 - -
เงินมดัจ าเงินลงทนุในบริษทัอ่ืน 11 - - - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 464,383,273 1,033,224,062 463,978,681 491,446,360

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 18 ถึง 119 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________
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บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ) - (ขำดทุน)ก ำไรจำกกำรประมำณกำร
ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
สินทรัพย์ (ต่อ)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 8 14,230,155 3,596,651 - -
เงินลงทนุในบริษทัร่วมสุทธิ 12 - - - -
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยสุทธิ 13 - - 541,598,275 553,838,283
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนสุทธิ 14 - - - -
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุสุทธิ 15 133,999,726 134,299,726 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 16 471,987,705 576,872,512 67,815,019 74,943,959
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนสุทธิ 17 928,552 3,883,166 645,235 2,526,006
สญัญาท่ียงัไมรั่บรู้เป็นรายได้ 18 - 8,662,758 - -
ความสมัพนัธลู์กคา้ 19 - 78,809,620 - -
คา่ความนิยมสุทธิ 20 - - - -
คา่ใชสิ้ทธิส าหรับการหาผลประโยชนสุ์ทธิ 21 2,268,119 2,779,107 - -
คา่เช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ 562,632 5,620,459 - -
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายขอคืน 22 20,680,601 60,881,593 5,641,761 8,380,498
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสุทธิ 23 16,613,048 35,944,894 - 20,476,100
คา่มดัจ าบริการช่องสญัญาณดาวเทียม 13,136,134 11,602,782 - 11,602,781
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืนสุทธิ 24 2,508,153 4,265,609 201,000 301,000

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 676,914,825 927,218,877 615,901,290 672,068,627

รวมสินทรัพย์ 1,141,298,098 1,960,442,939 1,079,879,971 1,163,514,987

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 18 ถึง 119 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 25 81,092,871 403,376,025 17,422,700 40,720,661
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาส่วนท่ีเกินกวา่งานระหวา่งท า 918,675 - - -
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีของ

- หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินสุทธิ 26 28,464,666 24,846,509 694,194 656,941
ภาษีมลูคา่เพ่ิม 2,022,329 26,345,036 627,922 1,017,427
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 5,983,195 - -
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,790,729 3,031,254 1,057,244 311,189
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 657,089 512,092 - -

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 114,946,359 464,094,111 19,802,060 42,706,218

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินสุทธิ 26 34,717,100 60,044,104 1,785,839 2,480,043
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสุทธิ 23 17,359,045 6,381,396 - -
เงินมดัจ ารับจากคา่เช่าช่องสญัญาณ 6,810,000 2,100,000 - 1,300,000
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 27 5,328,806 4,910,938 626,489 673,206
ประมาณการคา่ใชจ่้ายในการร้ือถอน 9,655,744 9,961,344 1,255,065 1,255,065
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 50,000 75,001 - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 73,920,695 83,472,783 3,667,393 5,708,314

รวมหนีสิ้น 188,867,054 547,566,894 23,469,453 48,414,532

ส่วนของเจ้ำของ

ทนุเรือนหุน้
ทนุจดทะเบียน 28
   หุน้สามญั 8,134,168,249 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 813,416,825 813,416,825 813,416,825 813,416,825

ทนุท่ีออกและช าระเตม็มลูคา่แลว้
   หุน้สามญั 7,251,298,578 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท - 725,129,858 - 725,129,858
   หุน้สามญั 8,033,578,407 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 803,357,841 - 803,357,841 -

ส่วนเกินมลูคา่หุน้ 548,392,949 548,392,949 548,392,949 548,392,949
เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ - 30,193,829 - 30,193,829
ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 79,109,071 56,520,803 - -
ขาดทนุสะสม (489,241,908) (154,718,239) (295,340,272) (188,616,181)

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่ 941,617,953 1,205,519,200 1,056,410,518 1,115,100,455
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 10,813,091 207,356,845 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 952,431,044 1,412,876,045 1,056,410,518 1,115,100,455

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 1,141,298,098 1,960,442,939 1,079,879,971 1,163,514,987

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 18 ถึง 119 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัการช่องสญัญาณ 81,485,000 112,331,033 - 100,436,491
รายไดจ้ากส่ือรายการโทรทศัน์ 12,349,819 24,493,977 665,452 10,237,100
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโฆษณา 80,785,937 81,169,060 96,434 10,020,670
รายไดง้านก่อสร้าง 112,852,790 215,333,226 - -
รายไดจ้ากการจดักิจกรรม - 15,105,500 - -
ก าไรจากการซ้ือกิจการ 40 - 76,991,481 - -
รายไดอ่ื้น 30 8,862,320 56,187,040 15,843,593 58,112,323

รวมรายได้ 296,335,866 581,611,317 16,605,479 178,806,584

ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุการใหบ้ริการ (147,279,527) (204,205,854) (1,227,761) (152,283,447)
ตน้ทนุงานก่อสร้าง (162,623,119) (145,483,426) - -
คา่ใชจ่้ายในการบริการ (8,879,905) (11,591,547) (137,096) (1,860,098)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (161,816,215) (206,093,155) (54,949,309) (72,847,547)
ขาดทนุจากการขายกิจการ 40 (37,633,727) - - -
หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) 26,766,334 (7,310,181) 8,130,191 (1,307,708)
(ขาดทนุ)ก าไรอ่ืนสุทธิ 31 (151,895,236) 4,734,984 (54,398,435) -
ตน้ทนุทางการเงิน (5,497,809) (10,648,542) (171,530) (175,220)

รวมคา่ใชจ่้าย 32 (648,859,204) (580,597,721) (102,753,940) (228,474,020)

(ขำดทุน)ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไร
จำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วม (352,523,338) 1,013,596 (86,148,461) (49,667,436)

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 - 16,674,170 - -

(ขำดทุน)ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ (352,523,338) 17,687,766 (86,148,461) (49,667,436)
ภาษีเงินได้ 33 (28,744,998) (14,696,930) (20,496,006) (3,328,913)

(ขำดทุน)ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนต่อเนือ่ง (381,268,336) 2,990,836 (106,644,467) (52,996,349)
ขาดทนุส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 34 (44,322,414) (40,966,222) - -

ขำดทุนส ำหรับปี (425,590,750) (37,975,386) (106,644,467) (52,996,349)
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการท่ีจะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
- ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 27 222,980 7,588,910 (99,530) 1,558,772

- การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเก่ียวกบั
- (ขาดทนุ)ก าไรจากการประมาณการ
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
      ส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (44,596) (1,517,782) 19,906 (311,754)

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (425,412,366) (31,904,258) (106,724,091) (51,749,331)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 18 ถึง 119 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
กำรแบ่งปันขำดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (334,702,053) (3,373,095) (106,644,467) (52,996,349)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (90,888,697) (34,602,291) - -

(425,590,750) (37,975,386) (106,644,467) (52,996,349)

(ขำดทุน)ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่
ส่วนแบง่(ขาดทนุ)ก าไรท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จาก
การด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) (321,724,599) 12,378,525 (106,644,467) (52,996,349)

ส่วนแบง่(ขาดทนุ)ก าไรท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จาก
การด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) (12,977,454) (15,751,620) - -

(334,702,053) (3,373,095) (106,644,467) (52,996,349)

กำรแบ่งปัน(ขำดทุน)ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (334,523,669) 2,499,013 (106,724,091) (51,749,331)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (90,888,697) (34,403,271) - -

(425,412,366) (31,904,258) (106,724,091) (51,749,331)

(ขำดทุน)ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่
ส่วนแบง่(ขาดทนุ)ก าไรท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จาก
การด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) (321,546,215) 18,250,633 (106,724,091) (51,749,331)

ส่วนแบง่(ขาดทนุ)ก าไรท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จาก
การด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) (12,977,454) (15,751,620) - -

(334,523,669) 2,499,013 (106,724,091) (51,749,331)

(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้น
(ขาดทนุ)ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 35.1
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) (0.0419) 0.0019 (0.0139) (0.0083)

จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) (0.0017) (0.0025) - -

(ขาดทนุ)ก าไรต่อหุน้ปรับลด 35.2
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) (0.0419) 0.0018 (0.0139) (0.0075)

จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) (0.0017) (0.0022) - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 18 ถึง 119 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้ำของ

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ทุนจดทะเบียน ส่วน(ต ่ำ)เกนิทุนจำกกำร รวมส่วนของ
ทีอ่อกและช ำระ เปลี่ยนแปลงสัดส่วน ผู้เป็นเจ้ำของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี

หมำยเหตุ เต็มมูลค่ำแล้ว ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น เงนิรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น ขำดทุนสะสม กำรถือหุ้นในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคุม รวม 

ยอดคงเหลอืต้นปี ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2558 614,012,199 292,515,097                               -  (157,416,272) (7,316,679) 741,794,345 (5,893,424) 735,900,921
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับปี
   เพ่ิมทนุจดทะเบียน - จากการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 28 8,689,779 - 30,193,829 - - 38,883,608 - 38,883,608
                                     - จากการแปลงสภาพหุน้กู้ 28 393,949 793,026 - - - 1,186,975 - 1,186,975
                                     - จากการจดัสรรหุน้ใหก้บับคุคลในวงจ ากดั 28 102,033,931 255,084,826 - - - 357,118,757 - 357,118,757
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึนจากการลงทนุเพ่ิมในบริษทัยอ่ย - - - - - - 359,294,932 359,294,932
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมทนุของบริษทัยอ่ย - - - - - - 48,395,111 48,395,111
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมลดลงจากการเพ่ิมทนุของบริษทัยอ่ย - - - - - - (96,000,000) (96,000,000)
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมลดลงเน่ืองจากลงทนุเพ่ิม - - - - 63,837,482 63,837,482 (63,837,482) -
   ก  าไรเบด็เสร็จอ่ืน - ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
      ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (สุทธิจากภาษี) - - - 6,071,128 - 6,071,128 - 6,071,128
   ขาดทนุส าหรับปี - ปรับปรุงใหม่ - - - (3,373,095) - (3,373,095) (34,602,291) (37,975,386)

ยอดคงเหลอืปลำยปี ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 725,129,858 548,392,949 30,193,829 (154,718,239) 56,520,803 1,205,519,200 207,356,845 1,412,876,045

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้ำของ

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ทุนจดทะเบียน ส่วนเกนิทุนจำกกำร รวมส่วนของ
ทีอ่อกและช ำระ เปลี่ยนแปลงสัดส่วน ผู้เป็นเจ้ำของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี

หมำยเหตุ เต็มมูลค่ำแล้ว ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น เงนิรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น ขำดทุนสะสม กำรถือหุ้นในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคุม รวม 

ยอดคงเหลอืต้นปี ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2559 725,129,858 548,392,949 30,193,829 (132,897,131) 56,520,803 1,227,340,308 242,584,385 1,469,924,693
ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 6 - - - (21,821,108) - (21,821,108) (35,227,540) (57,048,648)

ยอดคงเหลอืต้นปี ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2559 หลงักำรปรับปรุง 725,129,858 548,392,949 30,193,829 (154,718,239) 56,520,803 1,205,519,200 207,356,845 1,412,876,045
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับปี
   เพ่ิมทนุจดทะเบียน - จากการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 28 78,227,983 - (30,193,829) - - 48,034,154 - 48,034,154
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึนจากการลงทนุในบริษทัยอ่ย - - - - - - 35 35
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - - - - - - (47,811,828) (47,811,828)
   การเพ่ิมสดัส่วนการลงทนุจากการแลกเปล่ียนหุน้สามญั 40 - - - - 22,588,268 22,588,268 (51,063,311) (28,475,043)
   เงินปันผลจ่าย - - - - - - (6,779,953) (6,779,953)
   ก  าไรเบด็เสร็จอ่ืน - ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
      ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (สุทธิจากภาษี) - - - 178,384 - 178,384 - 178,384
   ขาดทนุส าหรับปี - - - (334,702,053) - (334,702,053) (90,888,697) (425,590,750)

ยอดคงเหลอืปลำยปี ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 803,357,841 548,392,949 - (489,241,908) 79,109,071 941,617,953 10,813,091 952,431,044

งบกำรเงนิรวม (บำท)
ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่

งบกำรเงนิรวม (บำท)
ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่
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บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและช ำระ

หมำยเหตุ เตม็มูลค่ำแล้ว ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น ขำดทุนสะสม รวม

ยอดคงเหลอืต้นปี ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 614,012,199 292,515,097 - (136,866,849) 769,660,447
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับปี
   เพ่ิมทนุจดทะเบียน - จากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 28 8,689,779 - 30,193,829 - 38,883,608
   เพ่ิมทนุจดทะเบียน - จากการแปลงสภาพหุ้นกู้ 28 393,949 793,026 - - 1,186,975
   เพ่ิมทนุจดทะเบียน - จากการจดัสรรหุ้นใหก้บับคุคลในวงจ ากดั 28 102,033,931 255,084,826 - - 357,118,757
   ก  าไรเบด็เสร็จอ่ืน - ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
      ส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (สุทธิจากภาษี) - - - 1,247,017 1,247,017
   ขาดทนุส าหรับปี - - - (52,996,349) (52,996,349)

ยอดคงเหลอืปลำยปี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 725,129,858 548,392,949 30,193,829 (188,616,181) 1,115,100,455

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและช ำระ

หมำยเหตุ เตม็มูลค่ำแล้ว ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น ขำดทุนสะสม รวม

ยอดคงเหลอืต้นปี ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 725,129,858 548,392,949 30,193,829 (188,616,181) 1,115,100,455
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับปี
   เพ่ิมทนุจดทะเบียน - จากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 28 78,227,983 - (30,193,829) - 48,034,154
   ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
      ส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (สุทธิจากภาษี) - - - (79,624) (79,624)
   ขาดทนุส าหรับปี - - - (106,644,467) (106,644,467)

ยอดคงเหลอืปลำยปี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 803,357,841 548,392,949 - (295,340,272) 1,056,410,518

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร(บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร (บำท)
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บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง
(352,523,338) 17,687,766 (86,148,461) (49,667,436)

32 86,805,004 103,543,063 7,802,276 22,654,608
คา่ตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 32 990,059 3,273,003 972,340 3,069,261
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (26,766,334) 7,310,181 (8,130,191) 3,059,079
คา่เผ่ือสินคา้ลา้สมยั 10 325,308 - - -
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินมดัจ าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 11, 32 120,000,000 - - -
คา่ตดัจ าหน่ายสัญญาท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได้ 8,662,758 - - -
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 - (16,674,170) -               -
คา่ใชสิ้ทธิส าหรับการผลประโยชน์ตดัจ่าย 21 710,897 1,320,369 -               -
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (762,921) 1,270,677 -               -
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (96,544) - -
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,599,694 - -               -
ขาดทุนจากตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  47,683 - 47,683               -
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 31 31,010,779 3,381,008 860,748               -
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ใชสิ้ทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ 31 - 745,779 -               -
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13, 31 - - 53,490,004               -
ก าไรจากการซ้ือกิจการ 40 - (76,991,481) - -
ขาดทุนจากการจ าหน่ายการด าเนินงานท่ียกเลิก 34 37,633,727 - - -
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 16,976,818 671,056 3,561,963 541,411
รายไดจ้ากการยกหน้ี 30 - (32,022,637) -               -
ดอกเบ้ียรับ 30 (1,903,564) (2,668,817) (6,252,501) (3,380,103)
ตน้ทุนทางการเงิน 32 5,497,809 10,608,242 171,530 175,220

(71,695,621) 21,357,495 (33,624,609) (23,547,960)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (47,263,861) 413,979,466 14,819,873 20,715,950
งานระหวา่งท าส่วนท่ีเกินกวา่เงินรับล่วงหนา้ตามสัญญา 1,035,390 (1,257,170) - -
สินคา้คงเหลือ 3,658,451 787,639 - -
คา่เช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ (1,374,487) 1,640,760 312,000 (99,000)
สัญญาท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได้ - (8,662,758) - -
ความสัมพนัธ์ลูกคา้ - (78,809,620) - -
คา่ใชสิ้ทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ (199,909) 574,590 -               -
เงินมดัจ าท่ีจะไดรั้บคืน 391,000 - - -
คา่มดัจ าบริการช่องสัญญาณดาวเทียม (1,533,352) - 11,602,781 -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (147,228) 306,922 100,000 1,510,180
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 62,629,857 (116,498,872) (16,083,287) (153,093)
เงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาส่วนเกินงานระหวา่งท า 918,675 - - -
ภาษีมูลคา่เพ่ิม 969,583 8,716,379 (389,505) 529,526
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 970,286 (48,309,312) 746,055 (1,208,112)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - (ขาดทุน)ก าไรจากการประมาณการ 158,109 (1,364,220) - -
เงินมดัจ ารับจากคา่เช่าช่องสัญญาณ 4,710,000 (10,650,000) (1,300,000) (7,750,000)
ผลประโยชน์พนกังานจ่าย (14,594,565) (1,555,493) (3,708,210) -
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (255,600) (11,930,648) - -

เงินสด(จ่าย)รับกิจกรรมด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียรับและจ่ายภาษีเงินได้ (61,623,272) 168,325,158 (27,524,902) (10,002,509)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 18 ถึง 119 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

(ขาดทุน)ก าไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
คา่เส่ือมราคา

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

เงินสด(จ่าย)รับกิจกรรมด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียรับ ตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (61,623,272) 168,325,158 (27,524,902) (10,002,509)
ดอกเบ้ียรับ 1,903,565 2,547,802 2,872,614 919,996
ตน้ทุนทางการเงิน (270,238) - - -
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (9,084,582) - (4,252,168)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี - 64,731,346 2,738,737 4,563,923
จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (26,022,916) 49,308,419 - -

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน (95,097,443) 284,912,725 (21,913,551) (8,770,758)

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง

เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วม - 40,000,000 - -
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม 36 ง) - 8,019,177 - 8,019,177
เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 36 ค) - - (150,880,000) (6,400,000)
เงินสดรับช าระจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 36 ค) - - 22,880,000 64,099,000
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,473,183 - 708,736
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (23,775,852) 40,206,295 - 29,722,022
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 - 15,700,000 - 15,700,000
เงินสดรับจากการซ้ือธุรกิจสุทธิ - 21,415,951 - -
เงินสดจ่ายซ้ือบริษทัยอ่ย - - - (128,084,049)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - (2,249,996) -
เงินสดจ่ายซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 13 (18,385,340) (96,000,000) (39,000,000) -
เงินสดจ่ายคา่ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 300,000 - -
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (22,276,184) (47,114,296) (7,888,010) (5,603,678)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 3,838,390 23,722,302 - 4,640,063
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (226,000) (1,325,556) - (29,471)
เงินมดัจ าจ่ายเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนเพ่ิมข้ึน 11,32 (120,000,000) - - -
จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (578,510) - - -

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (181,403,496) 6,397,056 (177,138,006) (17,228,200)

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 35 - - -
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน - (24,557,984) - -
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน - (42,481,101) - -
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ (31,158,920) (124,785,927) (828,481) (1,716,143)
เงินสดรับจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - (1,186,975) - -
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน

 - จากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 48,034,154 38,883,608 48,034,154 38,883,608
 - จากการแปลงสภาพหุ้นกู้ - 1,186,975 - -
 - จากการจดัสรรหุ้นให้กบับุคคลในวงจ ากดั - 357,118,757 - 357,118,757

จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (7,625,869) (375,176) - -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 9,249,400 203,802,177 47,205,673 394,286,222

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 18 ถึง 119 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

ปรับปรุงใหม่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บำท บำท บำท บำท

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึน้สุทธิ (267,251,539) 495,111,958 (151,845,884) 368,287,264
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือตน้ปี 617,393,172 122,281,214 385,840,185 63,968,872
เงินสดจากการซ้ือกิจการ - - - (46,415,951)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี 350,141,633 617,393,172 233,994,301 385,840,185

รำยกำรทีม่ิใช่เงินสดและข้อมูลเพิ่มเติม

เจา้หน้ีคงคา้งจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,396,403 10,523,843 3,241,071 10,455,745

เจา้หน้ีคงคา้งจากการเช่าการเงิน 5,139,700 - - -

การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยวิธีการแลกเปล่ียนหุ้นของบริษทัยอ่ยอ่ืน

สินทรัพยสุ์ทธิในบริษทัยอ่ยลดลงจากการจ าหน่ายบริษทัยอ่ย 47,723,433 - - -

ส่วนของผุถื้อหุ้นส่วนนอ้ยลดลงจากการแลกเปล่ียนหุ้น 51,063,311 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 18 ถึง 119 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)”) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจ ากดัซ่ึงจดัตั้งข้ึน
ในประเทศไทยเม่ือวนัที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 ต่อมาไดท้  าการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2537  
 
บริษทัมีท่ีอยู่ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวท่ี้ เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230  
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มกิจการ 
 
ธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจการ คือ การใหบ้ริการผลิตและบริการเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ และส่ือดิจิตอลมีเดีย รับจา้งผลิตส่ือโฆษณา 
บนป้ายโฆษณา ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการเคเบิ้ลทีวี ให้บริการระบบออกอากาศรายการโทรทศัน์และให้เช่าสตูดิโอ 
บริการรับจดักิจกรรม ตลอดจนประสานงานในการจดัหาโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ต่างๆ รับจดังานแสดงสินคา้และโฆษณา 
การรับเหมาก่อสร้างและงานโยธา 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญติัการบัญชี  
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน  
 
การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกับหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชี 
ท่ีส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั
และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกับข้อสมมติฐานและประมาณการท่ีมี
นยัส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง  

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ  
 
ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวดัมลูค่ายติุธรรม 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไดก้ าหนดให้มีความชดัเจนข้ึน
เก่ียวกับการปรับราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือมราคาสะสม ในกรณีท่ีกิจการใช ้
วธีิการตีราคาใหม่ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน ไดมี้การอธิบายเก่ียวกับวิธีการ
ปฏิบติัทางบญัชีส าหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลท่ีสามแก่โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้ห้
ชดัเจนข้ึน การปรับปรุงดงักล่าวใหค้วามแตกต่างระหวา่ง เงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีเกิดข้ึนในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเงินสมทบนั้นเกิดข้ึนเท่านั้ น และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริการท่ีมากกว่าหน่ึงรอบ
ระยะเวลาบญัชี มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ (ต่อ) 
 

ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ไดร้วมกิจการท่ีให้บริการด้านผูบ้ริหารส าคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษัทใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน  
ซ่ึงกิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินท่ีกิจการไดจ่้ายใหแ้ก่กิจการท่ีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารส าคญั มาตรฐานดงักล่าว
ไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ  
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนท่ีได้รับการยกเวน้ 
ไม่ตอ้งรวมบริษทัยอ่ยเขา้มาในการจดัท างบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได ้
และไดก้ าหนดให้วดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงใน
มลูค่ายติุธรรมดงักล่าวไปยงัก าไรหรือขาดทุน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ไดมี้การก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มลูในกรณีท่ีมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใชว้ิธีมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุน
ในการจ าหน่าย โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีท่ีการวดัมูลค่ายุติธรรม
อยูใ่นล าดบัชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมีการเปิดเผย เทคนิคท่ีใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม และขอ้สมมติฐานส าคญัท่ีใช ้
มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ  
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดก้ าหนดให้ชดัเจนข้ึน เก่ียวกบัการ
ปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าตดัจ าหน่ายสะสมในกรณีท่ีกิจการใชว้ธีิการตีราคาใหม่ 
มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ไดก้ าหนดให้ชดัเจนข้ึนว่า
กิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ในการพิจารณาว่าการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุนนั้นเขา้เง่ือนไขการรวมธุรกิจหรือไม่ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของ 
กลุ่มกิจการ 
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2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ (ต่อ) 
 

ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ ไดก้ าหนดให้ชดัเจนข้ึนใน
เร่ือง ก) ภาระผกูพนัท่ีกิจการตอ้งจ่ายช าระส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีเขา้ค านิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ว่าเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือส่วนของเจา้ของตามค านิยามของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ืองการแสดง
รายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืน  
ท่ีเก่ียวขอ้ง และไดก้ าหนดให้วดัมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีไม่ไดถู้กจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในก าไรหรือขาดทุนทุกส้ินรอบระยะเวลาการ
รายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ไม่ไดถื้อปฏิบติักบัการบญัชีส าหรับการจดัตั้งการ
ร่วมคา้ท่ีอยูภ่ายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงิน
ของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน ไดก้ าหนดให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเขา้ดว้ยกัน และก าหนดให้น าเสนอการกระทบยอด
สินทรัพยข์องส่วนงานกบัสินทรัพยข์องกิจการเม่ือกิจการรายงานขอ้มลูสินทรัพยข์องส่วนงานให้กบัผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกิจการ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม การปรับปรุงน้ีไดใ้ห ้
ค านิยามของกิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและไดก้ าหนดขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวม ซ่ึงการ
ปรับปรุงดงักล่าวส่งผลใหก้องทุนหลายกองทุนและกิจการท่ีมีธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดรั้บขอ้ยกเวน้จากการน า
บริษทัยอ่ยเกือบทั้งหมดมารวมในการจดัท างบการเงินรวม แต่จะวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยเหล่านั้นดว้ย
มลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสีย 
ในกิจการอ่ืน ได้ก าหนดให้กิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนเปิดเผยข้อมูลท่ีก าหนดไวส้ าหรับกิจการ 
ท่ีด  าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ได้ก าหนดให้ชัดเจนข้ึน 
เก่ียวกับขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของการวดัมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบติัใช้กับทุกสัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมลูค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ ซ่ึงรวมถึงสัญญา 
ท่ีไม่เป็นสัญญาทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มี
สาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

   ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา 

   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

   เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ 

   สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการ 
   ด  าเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ 
   เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
   ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท  าข้ึนตามรูปแบบ 
   กฎหมาย 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 

24 

2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ (ต่อ) 
 

ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มี
สาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
    (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า 
   หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน  
   การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
   ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทาง 
   การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  
   ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการ 
   เหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง  
   ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับ 
   เหมืองผวิดิน 
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2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ 

ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อน 
วนับงัคบัใช ้ 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญั และเก่ียวขอ้งกบั

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ืองสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและ 
   การด าเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10      
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11      
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเดน็ ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี  
 
- ความมีสาระส าคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีท าให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจ
รายการไดล้ดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบท่ีมี
ต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทดัท่ีระบุใน มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 อาจจ าเป็น 
ตอ้งแสดงแยกจากกนัหากเก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ นอกจากน้ี
ยงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ าเป็นตอ้งเรียงล าดบัตามล าดบั
การแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาวา่เป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงั
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่จะกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ 
ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อน 
วนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญั และเก่ียวขอ้งกบั

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยให้ทางเลือกเพ่ิมในการบนัทึกเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559)  เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีให้ใชว้ิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ 
ทั้ งน้ีการเลือกใช้นโยบายบัญชีส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม)  
เป็นอิสระจากกนั โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใชว้ธีิส่วนไดเ้สียจะตอ้งท าโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ 1) ให้ทางเลือกเพ่ิมส าหรับ
กิจการท่ีไม่ใช่กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็น
กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการวดั
มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามท่ีบริษทัร่วมหรือ
การร่วมค้านั้ นๆใช้อยู่ หรือจะถอดการวดัมูลค่ายุติธรรมออกและแทนด้วยการจัดท างบการเงินรวมของ 
บริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน และ 2) เพ่ิมทางเลือกในการใช ้
วธีิส่วนไดเ้สียส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือไดก้ าหนดให้มีความชัดเจนถึง
ความหมายของการอา้งอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่าง
กาล หรือท่ีอ่ืนในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการท่ีใชป้ระโยชน์ของขอ้ผ่อนปรนน้ีจะตอ้งอา้งอิง
จากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บการเงินตอ้ง
สามารถเขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มลูนั้นในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล  
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2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ 
ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อน 
วนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญั และเก่ียวขอ้งกบั

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงเพ่ือให้ความชดัเจนเพ่ิมเติม
ในกรณีท่ีสินทรัพย ์(หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย) ถูกจดัประเภทใหม่จาก “ท่ีถือไวเ้พื่อขาย” เป็น “ท่ีมีไว้
เพ่ือจ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของ” หรือถูกจดัประเภทใหม่ในทางตรงกันขา้มนั้น ไม่ถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลง
แผนการขายหรือแผนการจ่ายและไม่ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางการบนัทึกบญัชีส าหรับการเปล่ียนแปลง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการปรับปรุงให้ชัดเจนข้ึนเก่ียวกับ  
1) ขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวมว่าให้ใช้กบักิจการท่ีเป็นบริษทัใหญ่ขั้นกลางท่ีเป็นบริษทัย่อยของ
กิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนดว้ยเหมือนกัน และ 2) กิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนจะตอ้งน า
บริษัทย่อยท่ีไม่ใช่กิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนและบริษัทย่อยดังกล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุน มารวมในการจดัท างบการเงินรวมดว้ย 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้ าหนดให้มีความชัดเจนมากข้ึนส าหรับ  
1) การซ้ือส่วนไดเ้สียในการด าเนินงานร่วมกันท่ีกิจกรรมของการด าเนินงานร่วมกันนั้นประกอบกันข้ึน 
เป็นธุรกิจ ใหผู้ซ้ื้อน าหลกัการบญัชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบติั และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมด าเนินงานมีการซ้ือ
ส่วนไดเ้สียในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ิมข้ึนนั้น ส่วนไดเ้สียเดิมท่ีมีอยู่ในการด าเนินงานร่วมกันจะไม่ถูกวดั
มลูค่าใหม่ หากร่วมด าเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่  
  
ผูบ้ริหารของกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมี
นยัส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
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2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ 

ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อน 
วนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระส าคญัและไม่มี

ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

   ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

   เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

   เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ 

   สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาประกนัภยั 
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2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ 
ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อน 
วนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระส าคญัและไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การวดัมลูค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10       
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มี 
   ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม 
   ด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า  

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
   ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท  าข้ึนตามรูปแบบ 
   กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า 
   หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน  
   การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
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2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ 
ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อน 
วนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระส าคญัและไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
   ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงิน 
   ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  
   ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการ 
   เหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง  
   ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน       
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมือง 
   ผวิดิน  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ 
   ตราสารทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรับ 
   เคร่ืองมือทางการเงิน 
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2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
(1) บริษทัยอ่ย 

 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการ
มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถท าให้เกิด 
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้  านาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้น 
งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอ  านาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจการจะไม่น างบการเงินของบริษทัย่อย
มารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอ านาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือบริษัทย่อย 
ประกอบดว้ยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือ
และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน 
มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมลูค่ายติุธรรม หรือ มลูค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดย
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมลูค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้การ
รวมธุรกิจใหม่โดยใชม้ลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในก าไร
หรือขาดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และ
ใหบ้นัทึกการจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 
ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ 
ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้
มลูค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมลูค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของ
ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้าเน่ืองจาก
การซ้ือในราคาต ่ากวา่มลูค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงัก าไรขาดทุน 
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2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุน 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการ
ดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า  ตน้ทุนจะมีการ
ปรับเพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย  
ตน้ทุนนั้นจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
 
รายช่ือของบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
 

(2) รายการและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกับส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีเป็นของเจา้ของกลุ่มกิจการ 
ส าหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
สุทธิของหุน้ท่ีซ้ือมาในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ และก าไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ  านาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ 
 

(3) การจ าหน่ายบริษทัยอ่ย  
 
เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีเหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลง
ในมูลค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุน 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการวดัมลูค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพย์
ทางการเงิน ส าหรับทุกจ านวนท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจการนั้นจะถูกปฏิบัติ
เสมือนวา่กลุ่มกิจการมีการจ าหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
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2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

(4) บริษทัร่วม 
 
บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึงโดยทั่วไปก็คือการท่ี 
กลุ่มกิจการถือหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้ งหมด เงินลงทุน 
ในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุน
เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งก าไร
หรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการ
รวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 
ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญั  กิจการตอ้งจดัประเภทรายการท่ี
เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขา้ก าไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 
 
ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นก าไรหรือขาดทุน และ
ส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของ
การเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้ จะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุน
ของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมมีมลูค่าเท่ากบัหรือเกินกวา่มลูค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มกิจการ
จะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหน้ีแทน
บริษทัร่วม 
 
กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดการดอ้ยค่า
หรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจการจะค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมใน 
งบก าไรขาดทุน 
 
รายการก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกลุ่มกิจการกบับริษทัร่วมจะตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในบริษทั
ร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท านองเดียวกนั  เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพย์
ท่ีโอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 
 
บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือให้สอดคลอ้งกับนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ ก าไรและ
ขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการ
ปรับเพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าตอ้งจ่าย 
ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
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2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
(ก) สกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงิน 

 
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมลูค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ
หลกัท่ีบริษทัด าเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช ้
ในการด าเนินงานและสกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือ 
จ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตรา
ต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้
ก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของ
ก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 

 
2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัท่ีไดม้า 
และเงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2.6 ลูกหนี้กำรค้ำ 
 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมลูค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมลูค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของ
ลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้  หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็น
ส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 

35 

2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.7 สินค้ำคงเหลอื 
 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธี 
เขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากร
ขาเขา้ ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดเก่ียวขอ้งทั้งหมด ส่วนยอมใหห้รือเงินท่ีไดรั้บคืน กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่า
ของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจ  าเป็น 
 

2.8 สัญญำก่อสร้ำง 
 
สัญญาก่อสร้างคือสัญญาท่ีเจรจาเฉพาะเจาะจงเพ่ือก่อสร้างสินทรัพย์รายการเดียวหรือหลายรายการซ่ึงสัมพันธ์กัน 
อย่างใกลชิ้ดหรือตอ้งพ่ึงพากันในดา้นการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าท่ีหรือเช่ือมโยงกันดว้ยวตัถุประสงค์ในการใช้
ประโยชน์ขั้นสุดทา้ย 
 
เม่ือผลการด าเนินงานตามสัญญาก่อสร้างไม่สามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายไดต้ามสัญญาก่อสร้างจะรับรู้ได ้
ไม่เกินกวา่ตน้ทุนตามสัญญาซ่ึงค่อนขา้งแน่วา่จะไดรั้บคืน ตน้ทุนตามสัญญาจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดเม่ือเกิดข้ึน 
 
เม่ือผลการด าเนินงานตามสัญญาก่อสร้างสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดท่ี้สัญญาก่อสร้างจะมี
ก าไร ใหรั้บรู้รายไดต้ลอดระยะเวลาของสัญญาก่อสร้าง   เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุนการก่อสร้างทั้งหมดเกิน
กวา่รายไดค่้าก่อสร้างทั้งหมด กลุ่มกิจการจะรับรู้ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายทนัที 
 
ในการก าหนดขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง จะไม่พิจารณาต้นทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กิจกรรมในอนาคต ซ่ึงแสดงอยู่ในรูปสินคา้คงเหลือ จ านวนเงินท่ีจ่ายเป็นเงินล่วงหน้า หรือสินทรัพยอ่ื์น ข้ึนอยู่กบัลกัษณะ
ของตน้ทุน 
 
กลุ่มกิจการแสดงจ านวนเงินทั้งส้ินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผูว้่าจา้งส าหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็นสินทรัพยข์อง
กิจการส าหรับต้นทุนท่ีเกิดข้ึนและก าไรท่ีรับรู้ (หักด้วยรายการขาดทุนท่ีรับรู้แล้ว) สูงกว่าจ านวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บ  
ซ่ึงจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดช้ าระและจ านวนเงินประกนัผลงานจะรวมอยู่ภายใตห้ัวขอ้ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  
กลุ่มกิจการจะแสดงจ านวนเงินทั้งส้ินท่ีผูว้่าจา้งมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการส าหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็นหน้ีสินของ
กิจการส าหรับจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บมากกวา่ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและก าไรท่ีรับรู้(หกัดว้ยรายการขาดทุนท่ีรับรู้แลว้) 
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2.9 เงินลงทุน 
 
บริษทัมีเงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 
บริษทัจะทดสอบค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่ารวมไวใ้น 
งบก าไรขาดทุน 
 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกับ
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตรา
สารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายจะก าหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักดว้ย
ราคาตามบญัชีจากจ านวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
 

2.10 อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์
หรือทั้งสองอย่าง และไม่ไดมี้ไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
รวมถึงอสังหาริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพ่ือเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในอนาคต 
 
กลุ่มกิจการจดัประเภทท่ีดินท่ีถือไวภ้ายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเม่ืออสังหาริมทรัพยน์ั้น
เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน สัญญาเช่าด าเนินงานนั้นจะถูกรับรู้เสมือนว่าเป็นสัญญาเช่า 
ทางการเงิน 
 
การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการท ารายการและตน้ทุน
การกูย้มื ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคข์องการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนนั้นจะ
รวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการกูย้มืจะถูกรวมในขณะท่ีการซ้ือหรือการก่อสร้าง
และจะหยุดพกัทนัทีเม่ือสินทรัพยน์ั้นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยส าคญั หรือระหว่างท่ีการด าเนินการพฒันาสินทรัพยท่ี์เข้า
เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 
 
การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมลูค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มกิจการจะ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน จะตดั
มลูค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
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2.10 อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน (ต่อ) 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสะทอ้นถึงรายไดค่้าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบนัและขอ้สมมติเก่ียวกับ
รายไดค่้าเช่าจากสัญญาเช่าในอนาคตภายใตส้ถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ในขณะเดียวกนัจะตอ้งสะทอ้นถึงกระแสเงิน
สดจ่ายต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเน่ืองจากอสังหาริมทรัพย ์ กระแสเงินสดจ่ายบางรายการไดส้ะทอ้นอยู่ในรูปหน้ีสินแลว้ 
รวมทั้งหน้ีสินสัญญาเช่าทางการเงิน  ในขณะท่ีรายการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสดจ่ายรวมทั้งค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน ยงัไม่มี
การรับรู้ในงบการเงิน 
 
มลูค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไม่ไดส้ะทอ้นถึงรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตท่ีจะจ่ายเพ่ือปรับปรุงหรือท าให้
อสังหาริมทรัพยน์ั้นดีข้ึน และไม่ไดส้ะทอ้นถึงผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะไดรั้บจากรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตนั้น 
เวน้แต่ผูมี้ส่วนร่วมทางการตลาดจะน ามาพิจารณาในการหามลูค่าของอสังหาริมทรัพย ์
 
การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน กลุ่มกิจการจะตอ้งตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
เม่ือกิจการจ าหน่ายหรือเลิกใชอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนนั้นอย่างถาวร และคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการจ าหน่าย 
 
กรณีท่ีกลุ่มกิจการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยท่ี์มูลค่ายุติธรรมโดยผูซ้ื้อและผูข้ายไม่มีความเก่ียวขอ้งกันและเจรจาต่อรอง 
ในลกัษณะท่ีเป็นอิสระจากกนั มูลค่าตามบญัชีก่อนขายจะมีการปรับไปใชร้าคาในการท ารายการ และบนัทึกผลก าไรสุทธิ
จากการปรับมลูค่าของอสังหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นมลูค่ายติุธรรมในก าไรหรือขาดทุน 
 
หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ท่ีดินไม่มีการหักค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอ่ืน ๆ จะค านวณตามวิธีเส้นตรง (หรือวิธี 
คิดค่าเส่ือมราคาวิธีอ่ืน เช่น วิธียอดลดลง และวิธีจานวนผลผลิต) เพ่ือท่ีปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้
ประโยชน์ดงัน้ี 
 
อาคาร                                                                  20 ปี 
 
การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมลูค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มกิจการจะ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน จะตดั
มลูค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
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2.11 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ตน้ทุนเร่ิมแรกจะ
รวมตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 

ราคาทุนของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึง ราคาซ้ือ อากรขาเขา้ ภาษีซ้ือท่ีเรียกคืนไม่ได ้(หลงัหักส่วนลดการคา้ 
และจ านวนท่ีไดรั้บคืนจากผูข้าย) และตน้ทุนทางตรงอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ใน
สถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร รวมทั้งตน้ทุนท่ีประมาณท่ีดีท่ีสุดส าหรับการร้ือ 
การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระผกูพนัของกลุ่มกิจการท่ีเกิดข้ึนเม่ือกิจการไดสิ้นทรัพยน์ั้น
มาหรือเป็นผลจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นในช่วงเวลาหน่ึง 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม  
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได ้
อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืน ๆ 
บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นค านวณโดยใชว้ธีิเส้นตรง เพ่ือลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ตามอายสัุญญาเช่า และ 20 ปี 
ป้ายโฆษณา - ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 5 ปี 
 - ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 10 ปี 
 - ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป ตามอายสัุญญาเช่าท่ีดิน และ 10 ปี 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามอายสัุญญาเช่า 
อุปกรณ์ส าหรับการผลิตและออกอากาศ 5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน                   3 - 5 ปี 
ระบบสาธารณูปโภค ตามอายสัุญญาเช่าท่ีดิน และ 5 ปี 
ยานพาหนะ                                                 5 และ 10 ปี 
เคร่ืองจกัร 5 และ 15 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 ปี 
 

ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้
เหมาะสม 
 

ในกรณีท่ีมลูค่าตามบญัชีสูงกวา่มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มลูค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 
 

ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก าไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในก าไรหรือขาดทุน 
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2.12 ค่ำควำมนิยม 
 
ค่าความนิยมคือส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหท่ี้สูงกวา่มลูค่ายติุธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงบริษทัย่อยนั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัย่อยจะ
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมลูค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณในก าไร
หรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ 
 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วย
นั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ท่ีเกิดความนิยมเกิดข้ึนและ
ระบุส่วนงานด าเนินงานได ้
 

2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ลิขสิทธ์ิและสิทธิการหาผลประโยชน์ 
 
ลิขสิทธ์ิและสิทธิการหาผลประโยชน์ท่ีได้มานั้ นสามารถแบ่งแยกได้จะแสดงด้วยราคาทุน ลิขสิทธ์ิและสิทธิการหา
ผลประโยชน์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีทราบไดแ้น่นอนและแสดงราคาดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม วิธีตดัจ าหน่าย
จะใชว้ธีิเส้นตรงเพ่ือปันส่วนตน้ทุนของลิขสิทธ์ิและสิทธิการหาผลประโยชน์ตามอายุประมาณการให้ประโยชน์ตามท่ีก าหนด
ไวใ้นสัญญา 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมาจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยค านวณจากตน้ทุนในการไดม้า และ
การด าเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน ามาใชง้านไดต้ามประสงค ์และจะถูกตดัจ าหน่ายตลอดอายุประมาณ
การใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
 
สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
สัญญาท่ีท ากับลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้าท่ี เก่ียวข้องท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจ จะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัรวมธุรกิจ สัญญาท่ีท ากับลูกคา้และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งมีอายุการให้ประโยชน์ท่ีทราบไดแ้น่นอนและ 
วดัมลูค่าท่ีราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม การตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ธีิตดัจ าหน่ายภายใน 5 ปี ดว้ยวิธีประมาณการของ
กระแสเงินสดในอนาคตตามสัดส่วนของรายไดส่้วนเกินท่ีประมาณการ 
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2.14  กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยท่ี์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็น
ประจ าทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตาม
บญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่า
มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจาก
การใช้  สินทรัพยจ์ะถูกจัดเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได้ เพ่ือวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า 
สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูก
ประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 
2.15  สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 

 
สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญา
เช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) 
จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น  
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มลูค่าใดจะต ่ากวา่  
 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน 
คงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี
ส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้าน
ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 

41 

2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.16  เงินกู้ยืม 
 
เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่า 
ในเวลาต่อมาดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหว่างเงินท่ีไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนการจดัท า
รายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมลูค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 
ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพ่ือใหไ้ดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกู้
บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้
จะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ส าหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตดั
จ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
ในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ มูลค่ายุติธรรมของส่วนท่ีเป็นหน้ีสินก าหนดโดยใชอ้ตัราตลาดของดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกูท่ี้ไม่
สามารถแปลงสภาพไดซ่ึ้งเท่าเทียมกนั  และบนัทึกเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวยีนดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่ายไปจนกว่าสิทธิแปลง
สภาพส้ินสุดลงหรือจนกวา่จะครบก าหนดอายขุองหุน้กู ้ส่ิงตอบแทนส่วนท่ีเหลือจะปันใหก้บัสิทธิแปลงสภาพและรับรู้เป็น
รายการหน่ึงในส่วนของเจา้ของ โดยท่ีในรอบระยะเวลาบญัชีถดัๆไปมลูค่าส่วนน้ีจะไม่เปล่ียนแปลง 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 
2.17 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินได้ตอ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของ 
เจา้ของตามล าดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคับใชอ้ยู่ หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผล
บงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัย่อย ด าเนินงานอยู่และเกิดรายไดเ้พ่ือเสียภาษี 
ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน ากฎหมายภาษี  
ไปปฏิบติัข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจ านวนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภาษีแก่
หน่วยงานจดัเก็บ 
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2.17 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสิน และ 
ราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้
เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนทั้ งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค านวณจากอัตราภาษี (และ
กฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และ
คาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินได้
รอตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน า
จ านวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้ งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้เวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการ
ผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ี
คาดการณ์ไดใ้นอนาคต  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพย ์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกันซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษี
เงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.18 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
กลุ่มกิจการไดก้ าหนดโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษทัมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน์ 
 
ส าหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจ านวนเงินท่ีคงท่ี กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัทาง
กฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพ่ิม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายให้พนักงาน
ทั้งหมดส าหรับการใหบ้ริการจากพนกังานทั้งในอดีตและปัจจุบนั กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึง
บริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของ พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่ม
กิจการไม่มีภาระผูกพนัท่ีจะจ่ายเงินเพ่ิมอีกเม่ือไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนักงานเม่ือถึงก าหนดช าระ ส าหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกว่าจะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหัก
ออกเม่ือครบก าหนดจ่าย 
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2.18 ผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจา้งงานของกลุ่มกิจการ พนักงานท่ีท างานครบ 120 วนั มีสิทธิไดรั้บ
ค่าชดเชยเน่ืองจากการเลิกจา้ง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกับการท างาน หรือเม่ือ
ท างานครบอายเุกษียณ 60 ปี ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดโดยข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท างาน ซ่ึงอตัราท่ีใชใ้นปัจจุบนัก าหนดไว ้
300 วนัของเงินเดือนเดือนสุดทา้ยและอาจปรับปรุงเพ่ิมเติมตามดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 
 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการบ าเหน็จบ านาญท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะก าหนดจ านวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น อายุ จ  านวนปีท่ีให้บริการ และ 
ค่าตอบแทน 
 
หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานหกัดว้ยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผกูพนัน้ีค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ
ทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะ
จ่ายภาระผกูพนั และวนัครบก าหนดของหุน้กูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระผกูพนักองทุนบ าเหน็จบ านาญ  
 
ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการ
เปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน  

 
2.19  ประมำณกำรหนี้สิน 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัท าไว ้อนัเป็น
ผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทตอ้ง
สูญเสียทรัพยากรออกไป  และตามประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
ในกรณีท่ีมีภาระผกูพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการก าหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่าย
ช าระภาระผกูพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทั้งประเภท แมว้่าความเป็นไปไดค่้อนขา้ง
แน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือช าระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่า   
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งน ามาจ่ายช าระภาระ
ผกูพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียง
เฉพาะของหน้ีสินท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่การเพ่ิมข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมลูค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.20  ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 
 

ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือหุ้นซ่ึงสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของเจา้ของ 
โดยน าไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 
 

2.21 กำรรับรู้รำยได้ 
 

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีจะไดรั้บจากการให้บริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ รายไดจ้ะ
แสดงดว้ยจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมการให้บริการภายในกลุ่มบริษทัส าหรับงบการเงินรวม 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือใหบ้ริการในงวดเดียวกบัท่ีการใหบ้ริการเสร็จส้ินลง 
 

กลุ่มกิจการรับรู้รายไดโ้ดยใชเ้กณฑด์งัต่อไปน้ี 
 

- รายไดจ้ากส่ือรายการโทรทศัน์ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการบริการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ รายการโทรทศัน์
และรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตรายการโทรทศัน์ รายไดจ้ากการบริการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์และรายการ
โทรทศัน์จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการออกอากาศทางโทรทศัน์แลว้ ในขณะท่ีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตรายการ
โทรทศัน์จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือผลิตเสร็จ 

- รายไดท่ี้เกิดจากการแลกเปล่ียนบริการ เกิดจากการแลกเปล่ียนบริการท่ีมีลกัษณะรายการท่ีไม่เหมือนกัน ซ่ึงรับรู้
รายไดเ้ม่ือบริการดงักล่าวมีการแลกเปล่ียนกนัดว้ยมลูค่ายติุธรรมของค่าบริการท่ีแลกเปล่ียน 

- รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ี รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ีโฆษณา รายไดค่้าบริการและรายไดค่้าบริหารรับรู้เป็นรายได้
ตามเกณฑค์งคา้งท่ีระบุในสัญญาเช่าและบริการ 

- รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑสั์ดส่วนของเวลา โดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุ
และค านึงถึงจ านวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีส าหรับการบนัทึกคา้งรับของกลุ่มกิจการ 

- เงินปันผลรับรับรู้เม่ือบริษทัไดรั้บสิทธิ 
- รายไดง้านก่อสร้างรับรู้โดยอา้งอิงตามขั้นความส าเร็จของระดบับริการท่ีท าเสร็จแลว้ ดูนโยบายการบญัชีขอ้ 2.8 เร่ือง

สัญญาก่อสร้าง 
 

2.22 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ คณะกรรมการบริษทัท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

 

2.23 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายจากหุ้นกู้แปลงสภาพ ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินและ
สัญญาเช่าซ้ือ 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจาก 
อตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นมูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสด
อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
แผนการจัดการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลด
ผลกระทบท่ีท าใหเ้สียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ 
 
การจัดการความเส่ียงด าเนินงานโดยฝ่ายการเงิน เป็นไปตามนโยบาย ท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายการเงินของ 
กลุ่มกิจการจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกันความเส่ียงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันท างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วย
ปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ ฝ่ายการเงินจะก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพ่ือจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือครอบคลุมความเส่ียงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงการให้สินเช่ือ และใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินและใช้การลงทุนโดยใชส้ภาพคล่อง
ส่วนเกินในการจดัการความเส่ียง 
 
3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
เน่ืองจากกลุ่มกิจการด าเนินงานในประเทศและมีธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท จึงไม่มีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอยา่งมีนยัส าคญั 
 

3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 
รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกับการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย 
ในตลาด ธุรกรรมทั้งหมดท่ีใชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ียตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินก่อนเขา้ท ารายการ 
กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพยท่ี์ตอ้งอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียอยา่งมีนยัส าคญั    
 

3.1.3 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 
กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ กลุ่มกิจการมีนโยบายท่ีเหมาะสม 
เพ่ือท าใหเ้ช่ือมัน่ไดว้่าไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและรายการเงินสดไดเ้ลือกท่ีจะ
ท ารายการกบัสถาบนัการเงินท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสูง กลุ่มกิจการมีนโยบายจ ากดัวงเงินธุรกรรมการให้สินเช่ือ
กบัสถาบนัการเงินแต่ละแห่งอยา่งเหมาะสม  
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.1.4 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

 
จ านวนเงินสดท่ีมีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถ 
ในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินอ านวยความสะดวกในการกู้ยืมท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้ 
อยา่งเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั้งเป้าหมายว่าจะใชค้วามยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการ
รักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหามาไดเ้น่ืองจากลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐานของกลุ่มกิจการ 
มีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้ 
 

3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า  
ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 

อยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูท่ีค  านวณมาจากราคา) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

 ข้อมูลระดับท่ี 3 ได้แก่ ข้อมูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด  

(ขอ้มลูท่ีไม่สามารถสังเกตได)้  

ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า  
ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 
บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ 
    

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสุทธิ - 138,400,000 6,000,000 144,400,000 

 
ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล าดบัชั้นมลูค่ายติุธรรมในระหวา่งปี 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
(ก) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 1 

 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย ณ วนัท่ีใน 
งบการเงิน ตลาดจะถือเป็นตลาดท่ีมีสภาพคล่องเม่ือราคาเสนอซ้ือขายมีพร้อมและสม ่าเสมอ จากการแลกเปล่ียน  
จากตวัแทน นายหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้ห้บริการดา้นราคา หรือหน่วยงานก ากบัดูแล และราคานั้นแสดงถึงรายการ 
ในตลาดท่ีเกิดข้ึนจริงอย่างสม ่าเสมอ ในราคาซ่ึงคู่สัญญาซ่ึงเป็นอิสระจากกันพึงก าหนดในการซ้ือขาย (Arm’s length 
basis) ราคาเสนอซ้ือขายท่ีใช้ส าหรับส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือโดยกลุ่มกิจการได้แก่ราคาเสนอซ้ือปัจจุบัน 
เคร่ืองมือทางการเงินน้ีรวมอยูใ่นระดบั 1 
 

(ข) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 2 
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ไดมี้การซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตวัอย่างเช่น ตราสารอนุพนัธ์ท่ีมี
การซ้ือขายในตลาดรองท่ีไม่ไดมี้การจดัตั้งอยา่งเป็นทางการ (over-the-counter) วดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 
โดยเทคนิคการประเมินมูลค่าน้ีใช้ประโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยู่และอา้งอิงจากประมาณการของ
กิจการเองมาใช้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งหมดในการวดัมูลค่ายุติธรรมไดม้าจากขอ้มูลท่ี
สังเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 2 
 
ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมากกว่าไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยู่ใน
ระดบั 3 
 
เทคนิคเฉพาะในการประเมินมลูค่าท่ีใชใ้นการวดัมลูค่าเคร่ืองมือทางการเงินรวมถึงรายการดงัต่อไปน้ี : 
 
 ราคาเสนอซ้ือขายของตลาด หรือราคาเสนอซ้ือขายของตวัแทนส าหรับเคร่ืองมือท่ีคลา้ยคลึงกนั;  
 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด 

ในอนาคตโดยอา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ท่ีสังเกตได;้ 
 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าก าหนดโดยอ้างอิงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมลูค่าท่ีไดก้ลบัมาเป็นมลูค่าปัจจุบนั; 
 เทคนิคอ่ืน เช่นการวเิคราะห์การคิดลดกระแสเงินสด ใชใ้นการก าหนดมลูค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหลือ 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
(ค) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 3 

 
ขั้นตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 
 
ฝ่ายการเงินของกลุ่มกิจการไดร้วมถึงคณะท างานท่ีไดท้  าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับ
การรายงานในงบการเงิน รวมถึงมลูค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 คณะท างานน้ีไดร้ายงานโดยตรงต่อผูอ้  านวยการสายการเงิน 
(CFO) และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee)  การประชุมระหว่าง ผูอ้  านวยการสายการเงิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะท างานเก่ียวกบักระบวนการประเมินมูลค่ายุติธรรมไดจ้ดัข้ึนอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในแต่ละไตรมาส 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวนัท่ีรายงานรายไตรมาสของกลุ่มกิจการ  
 
ขอ้มูลหลกัท่ีกลุ่มกิจการใช้ในการประเมินมูลคายุติธรรมระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อตัราคิดลดส าหรับสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงคู่สัญญาประสบปัญหาทางดา้นการเงินอย่างมีสาระส าคญั  ซ่ึงประมาณโดยอา้งอิงจากตน้ทุน
ทางการเงินถวัเฉล่ียของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์ง 
กลุ่มกิจการพิจารณาแลว้เห็นว่ามีสถานะทางการเงินท่ีเทียบเคียงไดก้ับคู่สัญญาท่ีเป็นผูอ้อกตราสารนั้น  กลุ่มกิจการ 
ไดมี้การติดต่อโบรกเกอร์เพ่ือการใชข้อ้มลูดงักล่าว 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 ไดมี้การวิเคราะห์ทุกวนัท่ีในรายงานในแต่ละไตรมาส  
ในระหว่างการประชุมระหว่าง ผูอ้  านวยการสายการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะท างานเก่ียวกับการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรม  โดยในระหว่างการประชุมคณะท างานไดมี้การน าเสนอรายงานเพ่ืออธิบายสาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงของมลูค่ายติุธรรม 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 

ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ และข้อสมมติฐำน 
 

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจ 
ไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการ
ปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 

(ก) การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัร่วม และเงินลงทุนทัว่ไป 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัร่วม และเงินลงทุนทัว่ไปแสดงโดยใชว้ิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
ปรับปรุงดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่าเน่ืองจากราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัร่วม และเงินลงทุนทัว่ไปสูงกว่า
มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนซ่ึงประเมินจากมลูค่าจากการใช ้โดยผูบ้ริหารไดท้  าการประเมินและพิจารณาจากผลประกอบการในอดีต 
ความผนัผวนของปัจจยัภายนอกอ่ืนท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน และไดจ้ดัท าและสอบทานประมาณการทางการเงิน
และประมาณการกระแสเงินสดของผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากบริษทัเหล่านั้นในอนาคตเพ่ือประกอบการประเมิน  
 

(ข) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวบางรายการซ่ึงมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะใชสิ้ทธิประโยชน์
ทางภาษี โดยการประมาณการของผูบ้ริหาร ซ่ึงมีข้อสมมติฐานจากการคาดการณ์ผลก าไรท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต  
และปรับปรุงด้วยปัจจยัความผนัผวนภายนอกอย่างอ่ืนท่ีคาดว่าจะกระทบต่อประมาณผลก าไรท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รวมทั้ ง 
การพิจารณาการใชผ้ลขาดทุนทางภาษีในอดีต ซ่ึงผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาดว้ยหลกัความระมดัระวงัรอบคอบ 
 

(ค) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัท่ีใชใ้นการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
โดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเก่ียวกับอัตราคิดลด การเปล่ียนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่าน้ีจะส่ง 
ผลกระทบต่อมลูค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

กลุ่มกิจการไดพิ้จารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม 
กลุ่มกิจการพิจารณาใช้ อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบัตรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืนๆส าหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานอา้งอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มลูเพ่ิมเติมเปิดเผย
ในหมายเหตุ 27 
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5 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ 
กลุ่มกิจการเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อเจา้ของและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 
 
ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัเจา้ของ การคืนทุนให้แก่เจา้ของ 
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสิน  
 

6 ปรับปรุงข้อผิดพลำด 
 
ผูบ้ริหารพบเอกสารประกอบรายการรับจ่ายเพ่ิมเติมไดร้ะบุขอ้ผิดพลาดจากลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ของบริษทั สปินเวิร์ค จ ากัด 
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีซ้ือมาในปี พ.ศ. 2558 การปรับปรุงขอ้ผิดพลาดน้ีเป็นสาเหตุให้ลูกหน้ีการคา้กบัเจา้หน้ีการคา้ รวมถึงรายการภาษี 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ในงบการเงินรวม ณ วนัส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ดงัน้ี 
 
 ก่อนปรับปรุง  หลงัปรับปรุง 
 วันที่ 31 ธันวำคม  วันที่ 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 ปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท 
    

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
   ลูกหน้ีการคา้ลูกหน้ีอ่ืน 473,587,024 (114,207,752) 359,379,272 
   ภาษีมลูค่าเพ่ิม (สินทรัพย)์ 49,336,346 (8,812,345) 40,524,001 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 454,898,889 (51,522,864) 403,376,025 
   ภาษีมลูค่าเพ่ิม (หน้ีสิน) 43,298,030 (16,952,994) 26,345,036 
   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,478,785 2,504,410 5,983,195 
   ขาดทุนสะสมส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ 
      ของบริษทัใหญ่ (132,897,131) (21,821,108) (154,718,239) 
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 242,584,385 (35,227,540) 207,356,845 
    

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
   ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก 16,082,426 (57,048,648) (40,966,222) 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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6 ปรับปรุงข้อผิดพลำด (ต่อ) 
 

นอกจากน้ีผูบ้ริหารไดค้น้พบขอ้ผิดพลาดขอ้อ่ืนท่ีมีสาเหตุเกิดจากการตั้งค่าเผื่อของการร้ือถอนน้อยเกินไปเป็นจ านวน 8,706,279 บาท 
ท่ีมาจากสองบริษทัย่อยคือ บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากัด (มหาชน) และบริษทั สแพลชเอสเตท จ ากัด ท่ีมีผลกระทบตามรายการ
ขา้งล่างน้ี 
 ก่อนปรับปรุง  หลงัปรับปรุง 
 วันที่ 31 ธันวำคม  วันที่ 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 ปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท 
    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 568,166,233 8,706,279 576,872,512 
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน 1,255,065 8,706,279 9,961,344 
 

7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินสด 58,600 206,388 5,229 8,932 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 142,109,779 63,578,790 38,719,923 38,232,983 
 - ประเภทออมทรัพย ์ 198,531,617 534,505,072 185,827,512 338,283,774 
 - ประเภทฝากประจ า 9,441,637 19,102,922 9,441,637 9,314,496 

 350,141,633 617,393,172 233,994,301 385,840,185 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.30 - 0.63 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.10 - 
1.00 ต่อปี) 
 

8 เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัเป็นเงินฝากออมทรัพยจ์  านวน 14,192,348 บาท 
(พ.ศ. 2558 : 1,050,000 บาท) มีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.38 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.38 ต่อปี) เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้า
ประกนัดงักล่าวใชเ้ป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญา 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีเงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระค ้ าประกันเป็นเงินฝากออมทรัพย์และ 
เงินฝากประจ าท่ีมีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี จ  านวน 14,230,155 บาท มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.38 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.10 ต่อปี 
(วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 3,596,651 บาท มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 2.75 ต่อปี) เงินฝากออมทรัพย์
ดงักล่าว ใช้เป็นหลกัประกันวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน และเงินฝากประจ าดงักล่าวใชเ้ป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค ้าประกัน
หนงัสือค ้าประกนัการเช่า  



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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9 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อืน่สุทธิ 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 67,534,944 159,670,473 3,744,690 3,901,260 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (8,053,317) (45,089,639) (2,983,037) (2,945,037) 

 59,481,627 114,580,834 761,653 956,223 
     

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 36 ข)) - - 44,265,956 67,760,939 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - - (40,840,261) (48,959,231) 

 - - 3,425,695 18,801,708 
     

รายไดค้า้งรับ - บริษทัอ่ืน  5,002,861 90,394,541 2,503,055 1,696,260 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (2,763,055) (1,956,260) (2,503,055) (1,696,260) 

 2,239,806 88,438,281 - - 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 16,045,440 7,634,993 91,800 580,102 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (15,929,843) (5,659,855) - - 

 115,597 1,975,138 91,800 580,102 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 36 ข)) - - 17,958,945 8,628,796 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - - (1,317,569) (1,366,791) 

 - - 16,641,376 7,262,005 
     

เงินทดรองจ่าย - บริษทัอ่ืน  2,153,846 2,242,973 153,846 153,846 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (2,153,846) (2,153,846) (153,846) (153,846) 

 - 89,127 - -        
     

เงินทดรองจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 36 ข)) - - 2,024 - 
     

ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัอ่ืน  - 806,795 - 806,795 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - (806,795) - (806,795) 

 - - - -        
     

ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 36 ข)) - - 6,958,839 3,578,952 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - - (3,578,952) (3,578,952) 

 - - 3,379,887 - 
     

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า - บริษทัอ่ืน  2,628,622 154,295,892 371,695 383,887 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - - - -        

 2,628,622 154,295,892 371,695 383,887 
     

เงินประกนัผลงาน 8,827,329 - - -        
     

 73,292,981 359,379,272 24,674,130 27,983,925 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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9 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อืน่สุทธิ (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษัทอืน่     
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 24,668,077 106,026,789 - 13,910 
เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหน้ี     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 9,170,885 1,595,096 - - 
   3 - 6 เดือน 311,905 2,610,867 - - 
   6 - 12 เดือน 2,112,007 5,305,041 - 695,500 
   เกินกวา่ 12 เดือน 31,272,070 44,132,680 3,744,690 3,191,850 

 67,534,944 159,670,473 3,744,690 3,901,260 

     
ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - - 7,512,455 
เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหน้ี     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน - - - 8,087,031 
   3 - 6 เดือน - - - 2,821,159 
   6 - 12 เดือน - - - 7,464,168 
   เกินกวา่ 12 เดือน - - 44,265,956 41,876,126 

 - - 44,265,956 67,760,939 

     
รำยได้ค้ำงรับ - บริษัทอืน่     
รายไดค้า้งรับท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ - 88,186,863 - - 
เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหน้ี     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 2,239,806 251,418 - - 
   3 - 6 เดือน - - - - 
   6 - 12 เดือน - - - - 
   เกินกวา่ 12 เดือน 2,763,055 1,956,260 2,503,055 1,696,260 

 5,002,861 90,394,541 2,503,055 1,696,260 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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9 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อืน่สุทธิ (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้อืน่ - บริษัทอืน่     
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,097 7,054,893 - 2 
เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหน้ี     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน - 6,800 - 6,800 
   3 - 6 เดือน - - - - 
   6 - 12 เดือน - - - - 
   เกินกวา่ 12 เดือน 16,044,343 573,300 91,800 573,300 

 16,045,440 7,634,993 91,800 580,102 

     
ลูกหนี้อืน่ - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 14,438,954 688,573 
เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหน้ี     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน - - 17,090 1,691,854 
   3 - 6 เดือน - - 40,659 3,647,430 
   6 - 12 เดือน - - 80,057 2,600,939 
   เกินกวา่ 12 เดือน - - 3,382,185 - 

 - - 17,958,945 8,628,796 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 

55 

10 สินค้ำคงเหลอื 
 

  งบกำรเงินรวม 

   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   บำท บำท 
     

อะไหล่   4,425,858 6,682,260 
วสัดุส้ินเปลือง   2,223,010 6,398,798 

รวม   6,648,868 13,081,058 
หกั ค่าเผือ่การปรับมลูค่า   - (2,773,739) 
 ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั   (325,308) - 

   6,323,560 10,307,319 

 
สินคา้คงเหลือมูลค่า 666,829 บาท (พ.ศ. 2558 : ไม่มี) แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงต ่ากว่าราคาทุน ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 
กลุ่มกิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการตั้งค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัในงบก าไรขาดทุนเป็นจ านวน 325,308 บาท 

 
11 เงินมัดจ ำเงินลงทุนในบริษัทอืน่ 

 
กลุ่มกิจการมีการช าระเงินมดัจ า เป็นจ านวน 120 ลา้นบาท เพ่ือช าระค่าซ้ือขายหุ้นให้แก่ผูข้ายตามสัญญาซ้ือขายหุ้นแบบมีเง่ือนไข 
บงัคบัก่อน (“สัญญา”) โดยมีการจ าน าหุน้สามญัของบริษทัประกอบธุรกิจพลงังานหมุนเวียน จ านวน 4 บริษทั เป็นหลกัประกนัใน
การช าระหน้ีตามสัญญาซ้ือขายหุ้น อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการสามารถบอกเลิกสัญญาพร้อมทั้งเรียกคืนเงินมดัจ าจากผูข้ายได ้หาก
ผูข้ายไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขบังคับก่อนวนัท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ซ่ึงสัญญาหมดอายุในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  
และกลุ่มกิจการได้รับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเต็มจ านวน เน่ืองจากมีความเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจการจะไม่ไดรั้บเงินมดัจ าคืนจากผูข้าย
อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการเช่ือว่า กลุ่มกิจการจะด าเนินการรับโอนหุ้นสามญัท่ีจ าน าเพ่ือช าระหน้ีตามสัญญาซ้ือขายหุ้น 
กลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการวา่จา้งบริษทัผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกเพ่ือท าการประเมินมลูค่าของบริษทัท่ีน าหุน้สามญัมาจ าน า 

 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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12 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 
 

       งบกำรเงนิรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   สัดส่วนกำรถือหุ้น ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) วธิีส่วนได้เสีย วธีิรำคำทุน 

   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ จดทะเบียนใน ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท บำท บำท บำท บำท 

           

บริษทั บอกซ์ ออฟฟิศ น าเขา้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์          
   เอนเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั    เพ่ือจ าหน่ายและสร้างภาพยนตร์          
    เพ่ือการคา้หาก าไร ประเทศไทย 40.00 40.00 100.00 100.00 19,500,489 19,500,489 19,500,489 19,500,489 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า       (19,500,489) (19,500,489) (19,500,489) (19,500,489) 

สุทธิ       - - - - 

 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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12 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ (ต่อ) 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี - 182,412,267 - 174,788,283 
เงินลงทุนเพ่ิมในระหวา่งปี - 40,000,000 - - 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี     
   - บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) - 16,674,170 - -        
จ าหน่ายเงินลงทุน - (15,603,456) - (15,700,000) 
โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  - (223,482,981) - (159,088,283) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี - - - - 

 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญัในบริษทั สกินิก กรุ๊ป จ ากดั ท่ีบริษทัถืออยู่ทั้งหมดจ านวน 15,000 หุ้น 
ใหแ้ก่บุคคลธรรมดารายหน่ึงในราคาหุ้นละ 1,046.67 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 15,700,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณา
และอนุมติัให้ท  ารายการดังกล่าวในวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยบริษัทได้รับช าระเงินค่าหุ้นทั้ งหมดเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2558 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
       งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   สัดส่วนกำรถือหุ้น ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) วิธีรำคำทุน 

   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ จดทะเบียนใน ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท บำท บำท 

         

บริษัทย่อยโดยตรง         
บริษทั ดิจิตอล ไร้ทพ์ิคเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)* จ าหน่ายเทปวีดีโอและวซีีดี ประเทศไทย 100.00 100.00 576.00 576.00 494,130,000 494,130,000 
บริษทั อิน แอนดอ์อน สตูดิโอ จ ากดั* รับจดังานคอนเสิร์ต ประเทศไทย 100.00 100.00 20.00 20.00 19,998,000 19,998,000 
บริษทั ไลฟ์เรดิโอ จ ากดั* จดัรายการส่ือวิทย ุ ประเทศไทย 97.50 97.50 100.00 100.00 97,500,000 97,500,000 
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน)  รับจา้งผลิตและให้บริการเช่าป้ายโฆษณาและส่ือดิจิตอลมีเดีย ประเทศไทย 100 75.55 180.00 180.00 275,283,204 236,283,204 
บริษทั อาร์ไจล์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  ให้บริการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ประเทศไทย 100.00 100.00 127.50 125.25 127,499,996 125,250,000 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) รับเหมาก่อสร้างและงานโยธา ประเทศไทย 84.21 84.21 190.00 190.00 295,088,283 295,088,283 
บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั ธุรกิจพลงังาน พลงังานทดแทน และเหมืองแร่ ประเทศไทย 100.00 100.00 2.50 2.50 2,500,000 2,500,000 

รวม       1,311,999,483 1,270,749,487 
หัก  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       (770,401,208) (716,911,204) 

สุทธิ       541,598,275 553,838,283 

บริษัทย่อยโดยอ้อม         
บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั ผลิตรายการโทรทศัน์และให้บริการเคเบ้ิลทีวี ประเทศไทย 90.10 90.10 154.00 154.00 138,750,000 138,750,000 
บริษทั มีเดีย อีเวนท ์ดีไซน์ จ  ากดั จดังานแสดงสินคา้และส่ือโฆษณา ประเทศไทย - 75.55 - 1.00 - 1,000,000 
บริษทั สปิน เวร์ิค จ ากดั จดักิจกรรมของบริษทัโฆษณา ประเทศไทย - 38.53 - 10.00 - 68,000,000 
บริษทั สแพลชเอสเตท จ ากดั  ด าเนินธุรกิจการลงทุนก่อสร้างป้ายโฆษณา ประเทศไทย 75.55 75.55 50.00 50.00 50,000,000 50,000,000 
บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั** ผลิตรายการโทรทศัน์และให้บริการเคเบ้ิลทีวี ประเทศไทย 75.55 75.55 1.00 1.00 999,700 999,700 
บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั** ผลิตรายการโทรทศัน์และให้บริการเคเบ้ิลทีวี ประเทศไทย 75.55 75.55 1.00 1.00 999,700 999,700 
บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั ให้บริการระบบออกอากาศรายการโทรทศัน์และให้เช่าสตูดิโอ ประเทศไทย 75.55 75.55 5.00 5.00 4,999,700 4,999,700 
 

* เลิกกิจการและอยูใ่นระหวา่งช าระบญัชี 
** ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการไดป้รับโครงสร้างการถือหุน้โดย บริษทั ไทยไชโย ทีวี จ ากดั บริษทั ป๊อป ทีวี จ ากดั และบริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั ไดถู้กปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้อยู่ภายใตอ้ านาจควบคุมของบริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั 

(มหาชน) )ซ่ึงการเปล่ียนโครงสร้างดงักล่าวไดท้ าการโอนเงินลงทุนท่ีมูลค่าตามบญัชีและไม่เกิดก าไรหรือขาดทุน เพราะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ (ต่อ) 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี  
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท 
   

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 553,838,283 225,249,700 
จ่ายเงินลงทุนในบริษทั อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 2,249,996 - 
เงินลงทุนเพ่ิมในบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 39,000,000 36,000,000 
โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)   
   (จากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย) (หมายเหตุ 12) - 159,088,283 
เงินลงทุนเพ่ิมในบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) - 136,000,000 
จ่ายเงินลงทุนในบริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั - 2,500,000 
ขายเงินลงทุนในบริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั  (4,999,700) 
ขายเงินลงทุนในบริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั* - - 
ขายเงินลงทุนในบริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั* - - 
หกั ส ารองค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี (53,490,004) - 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 541,598,275 553,838,283 

 
* ส าหรับปี พ.ศ. 2558 ยอดขายเงินลงทุนในบริษทั ไทยไชโย ทีวี จ  ากัด และบริษทั ป๊อป ทีวี จ  ากัด มีมูลค่าเป็นศูนย ์เน่ืองจาก 
เงินลงทุนดงักล่าวมีการบนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนเตม็จ านวนแลว้ 

 

บริษทั อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริษัท อาร์ไจล์ ดิเวลลอปเมน้ท์ จ  ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมหุ้นละ 1.50 บาท อีกจ านวน 
รวมทั้งส้ิน 2,250,000 บาท โดยบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ไดช้ าระค่าหุ้นตามสัดส่วนไดเ้สียจ านวน 2,249,996 บาท แลว้
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 
 

บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน)  
 

เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ท าการซ้ือหุ้นในบริษทั สปิน เวิร์ค จ ากัด จ านวน 
51,000 หุ้น โดยมีขอ้ตกลงว่าทางบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากัด (มหาชน) จะตอ้งช าระเงินค่าหุ้นต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั สปิน เวิร์ค 
จ ากดั โดยแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นเงินสด จ านวน 24,000,000 บาท และส่วนท่ีสองจะช าระเป็นหุ้นจดทะเบียนเพ่ิมทุนของ
บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากัด (มหาชน) จ านวน 44,000,000 หุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาทคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน จ านวน 
44,000,000 บาท (ส่ีสิบส่ีลา้นบาทถว้น) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2558 บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) ซ้ือส่วนไดเ้สีย
ร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามญัของบริษทั มีเดีย อีเวนท ์ดีไซน์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั สปิน เวิร์ค จ ากดั ผ่านการมี
กรรมการร่วมกนัและผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั โดยช าระเป็นเงินสดจ านวน 1 ลา้นบาท และมีความสามารถควบคุมบริษทั มีเดีย อีเวนท ์
ดีไซน์ จ  ากดั 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ (ต่อ) 
บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน)  (ต่อ) 
 

เน่ืองจากผลกระทบจากการแลกหุน้ระหวา่งบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั สปิน เวร์ิค จ ากดั ท าใหบ้ริษทัมีอ  านาจ
ในการควบคุมลดลง ดงันั้นเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ่้ายเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั มหาชน 
รวมทั้งส้ิน 36,000,000 บาท เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนในการถือหุน้เป็นร้อยละ 75.55  
 

เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติให้บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั 
มีเดีย อีเวนท ์ดีไซน์จ  ากดั และบริษทั สปิน เวร์ิค จ ากดั รวมทั้งส้ิน 74,000,000 บาท ใหแ้ก่บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559   บริษทั มีเดีย อีเวนท ์ดีไซน์จ  ากดัไดด้  าเนินการจ่ายเงินปันผลจ านวนหุ้นละ 3,500 บาทต่อหุ้น 
เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 35,000,000 บาท ให้แก่บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั ท าให้บริษทัมีตน้ทุนเงิน
ลงทุนในบริษัทมีเดีย เวนท์ ดีไซน์ จ  ากัด และ บริษัท สปิน เวิร์ค จ ากัด สุทธิรวม 39,000,000 บาท ก่อนท่ี บริษัท ไทรทัน 
โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการแลกเปล่ียนหุ้นสามญัของบริษทั มีเดีย อีเวนท ์ดีไซน์จ  ากดั และบริษทั สปิน เวิร์ค จ ากัด กบัหุ้น
สามญัของบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 44,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของทุน
จดทะเบียน ดว้ยตน้ทุน 39,000,000 บาท 
 

บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)  
 

ในวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษทั สเตรกา จ ากัด (มหาชน) ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวนเงิน 40 ลา้นบาท  
โดยก าหนดให้บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ) ช าระเงินค่าหุ้นดงักล่าวภายในวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยท่ีประชุม
บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) มีมติใหซ้ื้อหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ท าให้มีสัดส่วนการถือหุ้น
เป็นร้อยละ 52.63 
 
เม่ือวนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัให้ลงทุนซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) จาก
กลุ่มผูถื้อหุ้นเดิม จ านวนส่ีราย รวมทั้งหมด จ านวน 240,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งส้ิน 96,000,000 บาท  
ท าใหมี้สัดส่วนการถือหุน้เป็นร้อยละ 84.21 
 

เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ผูเ้ขา้ประชุมไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
ไดอ้นุมติัยนิยอมใหมี้การแตกหุน้ เป็นดงัน้ี 
 

- เปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิมหุน้ละ 0.25 บาท โดยเปล่ียนเป็น มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 
- เปล่ียนแปลงจ านวนหุน้ของบริษทัเดิม 760,000,000 หุน้ โดยเปล่ียนเป็น 1,900,000,000 หุน้ 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ (ต่อ) 
 

บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษทัไดท้  าการจดัตั้งบริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั ข้ึน โดยมีทุนจดทะเบียน 
10,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท จ านวน 100,000 หุ้น โดยบริษทัไดช้ าระค่าหุ้น ร้อยละ 25 ตามท่ีเรียกช าระเป็น
จ านวนเงิน 2,500,000 บาทแลว้ 
 

บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั, บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั และ บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการไดป้รับโครงสร้างการถือหุ้นโดย บริษทั ไทยไชโย ทีวี จ  ากดั บริษทั ป๊อป ทีวี จ  ากดั 
และบริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากัด ไดถู้กปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้อยู่ภายใตอ้  านาจควบคุมของบริษัท สแพลช มีเดีย จ  ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงการเปล่ียนโครงสร้างดงักล่าวไดท้  าการโอนเงินลงทุนท่ีมูลค่าตามบญัชีและไม่เกิดก าไรหรือขาดทุน เพราะทุกบริษทัอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

บริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยู่ในการจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัย่อยท่ี 
ถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนท่ีถือหุน้สามญั บริษทัใหญ่ไม่ไดถื้อหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยท่ีรวมอยูใ่นกลุ่มบริษทั 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคัญ 
 

รายละเอียดดา้นล่างแสดงขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยแต่ละรายท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัต่อ
กลุ่มกิจการ 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป 
  

 
บริษทั สแพลช มีเดยี จ ำกดั  

(มหำชน) 
 

บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) 
 

รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559   พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ส่วนที่หมุนเวยีน       
สินทรัพย ์ 134,635,495 501,872,093 90,511,785 123,284,114 225,147,280 625,156,207 
หน้ีสิน (187,134,794) (517,368,557) (183,894,651) (33,352,245) (371,029,445) (550,720,802) 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนสุทธิ (52,499,299) (15,496,464) (93,382,866) 89,931,869 (145,882,165) 74,435,405 
       

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน       
สินทรัพย ์ 102,828,952 266,647,657 340,185,850 373,594,197 443,014,802 640,241,854 
หน้ีสิน (16,245,795) (22,109,380) (53,207,507) (63,216,112) (69,453,302) (85,325,492) 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนสุทธิ 86,583,157 244,538,277 286,978,343 310,378,085 373,561,500 554,916,362 
       

สินทรัพย์สุทธิ 34,083,858 229,041,813 193,595,477 400,309,954 227,679,335 629,351,767 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคัญ (ต่อ) 
 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 
บริษทั สแพลช มีเดยี จ ำกดั 

(มหำชน) 
 

บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) 
 

รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559   พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

       
รายได ้ 182,295,907 266,621,518 113,566,214 550,078,719 295,862,121 816,700,237 
(ขาดทุน)ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ (92,609,521) 48,820,488 (195,736,859) 107,553,087 (288,346,380) 156,373,575 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (31,031) 3,484,184 (10,977,648) (17,816,664) (11,008,679) (14,332,480) 
       

(ขาดทุน)ก าไรหลงัภาษีจากการ 
   ด าเนินงานต่อเน่ือง (92,578,490) 

 
45,336,304 

 
(206,714,507) 

 
89,736,423 

 
(299,292,997) 

 
135,072,727 

ก าไรหลงัภาษีจากการด าเนินงาน 
   ท่ียกเลิก (46,046,292) 

 
(40,966,222) 

 
- 

 
- (46,046,292) 

 
(40,966,222) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 258,008 (1,002,812) - 6,071,128 258,008 5,068,316 

(ขาดทุน)ก าไรเบด็เสร็จ (138,366,774) 3,367,270 (206,714,507) 95,807,551 (345,081,281) 99,174,821 
       

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

 
 

(31,344,958) 

 
 

(47,035,710) 

 
 

(32,651,470) 

 
 

(20,946,904) 

 
 

(63,996,428) 

 
 

(67,982,614) 

       
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคัญ (ต่อ) 
 
งบกระแสเงินสดโดยสรุป 
 

 
บริษทั สแพลช มีเดยี จ ำกดั 

(มหำชน)  
บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) 

 
รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559   พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรม 
   ด ำเนินงำน  

 
 

  
 

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง       
เงินสด(ใชไ้ปใน)ไดม้าจาก 
   กิจกรรมด าเนินงาน (72,508,125) 

 
15,399,626 (24,473,459) 

 
303,640,628 

 
(96,981,584) 319,040,254 

   รับดอกเบ้ีย 48,820 214,126 142,480 782,795 191,300 996,921 
   จ่ายดอกเบ้ีย - - (286,688) (3,397,067) (286,688) (3,397,067) 
   จ่ายภาษีเงินได ้ (5,278,977) 323,034 (3,801,571) (27,894,582) (9,080,548) (27,571,548) 
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (16,832,651) 53,208,784 - - (16,832,651) 53,208,784 

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจาก 
   กิจกรรมด าเนินงาน (94,570,933) 

 
69,145,570 (28,419,238) 

 
273,131,774 

 
(122,990,171) 342,277,344 

       

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน        
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 72,758,978 (43,202,221) (154,224,462) (2,503,478) (81,465,484) (45,705,699) 
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (578,510) (374,993) - - (578,510) (374,993) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)  
   กิจกรรมลงทุน 72,180,468 

 
(43,577,214) (154,224,462) 

 
(2,503,478) 

 
(82,043,994) (46,080,692) 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคัญ (ต่อ) 
 
งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ต่อ) 
 

 
บริษทั สแพลช มีเดยี จ ำกดั 

(มหำชน)  
บริษทั สเตรกำ จ ำกดั  

(มหำชน) 
 

รวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559   พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรม 
   จัดหำเงิน   

 
 

  
 

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (8,853,888) 65,895,985 106,446,248 (204,864,663) 97,592,360 (138,968,678) 
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (7,625,869) (375,176) - - (7,625,869) (375,176) 

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจาก   
กิจกรรมจดัหาเงิน (16,479,757) 

 
65,520,809 106,446,248 

 
(204,864,663) 

 
89,966,491 (139,343,854) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   (ลดลง)เพ่ิมข้ึนสุทธิ (38,870,222) 

 
91,089,165 (76,197,452) 

 
65,763,633 

 
(115,067,674) 156,852,798 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
   ณ วนัตน้ปี 139,515,464 

 
48,426,299 84,472,964 

 
18,709,331 

 
223,988,428 67,135,630 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
   ณ วนัส้ินปี 100,645,242 

 
139,515,464 8,275,512 

 
84,472,964 

 
108,920,754 223,988,428 

 
ขอ้มลูขา้งตน้แสดงดว้ยจ านวนก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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14 เงินลงทุนระยะยำวอืน่สุทธิ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนสุทธิ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
       งบกำรเงนิรวม/ 

       งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   สัดส่วนกำรถือหุ้น ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) วธีิรำคำทุน 

   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ จดทะเบียนใน ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท บำท บำท 

         

บริษทั ย ูเอม็ จี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ ประเทศไทย 15.00 15.00 100.00 100.00 15,000,000 15,000,000 

หกั  ค่าเผ่ือการลดมูลค่าเงินลงทุน       (15,000,000) (15,000,000) 

สุทธิ       -       -       

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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15 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสุทธิ 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ที่ดนิ อำคำร รวม 
 บำท บำท บำท 
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 128,700,000 6,000,000 134,700,000 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (400,274) (400,274) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 128,700,000 5,599,726 134,299,726 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559    
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 128,700,000 5,599,726 134,299,726 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - - 
ค่าเส่ือมราคา  - (300,000) (300,000) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 128,700,000 5,299,726 133,999,726 
    

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 128,700,000 6,000,000 134,700,000 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (700,274) (700,274) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 128,700,000 5,299,726 133,999,726 
    

ราคายติุธรรม 138,400,000 6,000,000 144,400,000 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยงัไม่มีแผนท่ีจะใชป้ระโยชน์ในอนาคตจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดงักล่าว 
 

มลูค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอา้งอิงจากวธีิ และล าดบัชั้นมลูค่ายติุธรรมดงัต่อไปน้ี 
 

- ท่ีดิน ต าบลบึงค าพร้อย จงัหวดัปทุมธานี  ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระภายนอกดว้ยวธีิราคาตลาด 
     มลูค่าเท่ากบั 134,400,000 บาท (ระดบั 2) 
- ท่ีดิน ซอยประดิษฐม์นูธรรม 7 ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระภายนอกดว้ยวธีิราคาตลาด 
     มลูค่าเท่ากบั 4,000,000 บาท (ระดบั 2) 
- ส่ิงปลูกสร้าง ซอยประดิษฐม์นูธรรม 7 ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระภายนอกดว้ยวธีิรายได ้
     มลูค่าเท่ากบั 6,000,000 บาท (ระดบั 3) 
 

จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดแ้ก่ 
 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท 
   

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโดยตรงท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพย ์   
   เพ่ือการลงทุนซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดรายไดค่้าเช่า (300,000) (300,000) 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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16 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 
 
 งบกำรเงนิรวม (บำท) 

  อำคำรและ   อุปกรณ์ส ำหรับ เคร่ืองตกแต่ง        
  ส่วนปรับปรุง  ส่ือ กำรผลิตและ และเคร่ืองใช้ ระบบ  ป้ำยโฆษณำ  เคร่ืองมือ งำนระหว่ำง  

 ที่ดิน อำคำร ป้ำยโฆษณำ อิเล็คทรอนิค ออกอำกำศ ส ำนักงำน สำธำรณูปโภค ยำนพำหนะ ระหว่ำงตดิตั้ง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ กำรก่อสร้ำง รวม 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558              
ราคาทุน 12,000,000 67,571,139 191,462,284 - 115,651,531 15,183,193 26,008,958 9,937,401 10,043,418 - - - 447,857,924 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (7,409,861) (79,225,882) - (83,995,961) (12,315,187) (2,708,299) (4,996,214) - - - - (190,651,404) 
 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - - (46,694,186) - - - - - - - - - (46,694,186) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 12,000,000 60,161,278 65,542,216 - 31,655,570 2,868,006 23,300,659 4,941,187 10,043,418 - - - 210,512,334 

              
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2558              
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 12,000,000 60,161,278 65,542,216 - 31,655,570 2,868,006 23,300,659 4,941,187 10,043,418 - - - 210,512,334 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 2,265,199 - 10,111,516 1,156,323 792,835 152,500 5,499,385 (10,043,418) - - - 9,934,340 
ค่าประมาณการร้ือถอน - - 8,706,279 - - - - - - - - - 8,706,279 
จ าหน่ายสินทรัพยสุ์ทธิ  - - - - (1) (3,493) - (1,610,385) - - - - (1,613,879) 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยสุ์ทธิ  - - (446,344) - - - - - - - - - (446,344) 

การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย 20,400,331 12,533,287 - - - 11,904,292 - 10,812,074 - 335,734,701 15,985,574 186,340 407,556,599 

ค่าเส่ือมราคา - (14,182,025) (25,852,472) (1,105,261) (10,853,498) (1,240,653) (5,391,267) (2,099,600) - - - - (60,724,776) 

กลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - - 2,947,959 - - - - - - - - - 2,947,959 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 32,400,331 60,777,739 50,897,638 9,006,255 21,958,394 14,320,987 18,061,892 17,542,661 - 335,734,701 15,985,574 186,340 576,872,512 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558              
ราคาทุน 32,400,331 82,369,625 195,019,834 10,111,516 116,789,536 27,558,214 26,161,458 22,799,860 - 335,734,701 15,985,574 186,340 865,116,989 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (21,591,886) (100,375,969) (1,105,261) (94,831,142) (13,237,227) (8,099,566) (5,257,199) - - - - (244,498,250) 
 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - - (43,746,227) - - - - - - - - - (43,746,227) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 32,400,331 60,777,739 50,897,638 9,006,255 21,958,394 14,320,987 18,061,892 17,542,661 - 335,734,701 15,985,574 186,340 576,872,512 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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16 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม (บำท) 

  อำคำรและ   อุปกรณ์ส ำหรับ เคร่ืองตกแต่ง        
  ส่วนปรับปรุง  ส่ือ กำรผลิตและ และเคร่ืองใช้ ระบบ  ป้ำยโฆษณำ  เคร่ืองมือ งำนระหว่ำง  

 ที่ดิน อำคำร ป้ำยโฆษณำ อิเล็คทรอนิค ออกอำกำศ ส ำนักงำน สำธำรณูปโภค ยำนพำหนะ ระหว่ำงตดิตั้ง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ กำรก่อสร้ำง รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559              
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 32,400,331 60,777,739 50,897,638 9,006,255 21,958,394 14,320,987 18,061,892 17,542,661 - 335,734,701 15,985,574 186,340 576,872,512 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 673,336 - - - 1,432,878 - 3,273,929 - 8,001,979 4,855,326 3,406,164 21,643,612 
โอนเขา้(ออก) - 75,927 - - - - - - - 2,859,399 375,424 (3,310,750) - 
จดัประเภทรายการ - (430,336) 3,021,309 (2,583,442) - (9,170,847) - 7,560,191 - 1,181,644 421,481 - - 
จ าหน่ายสินทรัพยสุ์ทธิ  - - (4,440,391) - - - - (136,571) - - - - (4,576,962) 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยสุ์ทธิ  - - - - (9,594) (88,607) - - - - - - (98,201) 
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน - (1,184,811) - - - (3,880,080) - (6,635,443) - - - - (11,700,334) 
                       - ค่าเส่ือมราคาสะสม - 1,045,035 - - - 2,803,384 - 3,660,660 - - - - 7,509,079 
ค่าเส่ือมราคา - (4,707,074) (12,874,093) (1,358,236) (5,180,161) (1,819,079) (1,508,243) (9,970,222) - (48,539,313) (1,687,647) - (87,644,068) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - - (11,525,062) (4,863,884) (13,628,216) (771) - - - - - - (30,017,933) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 32,400,331 56,249,816 25,079,401 200,693 3,140,423 3,597,865 16,553,649 15,295,205 - 299,238,410 19,950,158 281,754 471,987,705 

              
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559              
ราคาทุน 32,400,331 87,649,472 186,714,711 10,344,567 94,114,501 23,979,954 27,246,438 42,674,428 - 539,706,064 38,488,883 281,754 1,083,601,103 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (31,399,656) (105,452,711) (1,975,725) (77,345,862) (20,381,318) (10,692,789) (27,379,223) - (236,541,724) (18,538,725) - (529,707,733) 
 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - - (56,182,599) (8,168,149) (13,628,216) (771) - - - (3,925,930) - - (81,905,665) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 32,400,331 56,249,816 25,079,401 200,693 3,140,423 3,597,865 16,553,649 15,295,205 - 299,238,410 19,950,158 281,754 471,987,705 

 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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16 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร (บำท) 

 อำคำรและ อุปกรณ์ส ำหรับ เคร่ืองตกแต่ง     
 ส่วนปรับปรุง  กำรผลติและ และเคร่ืองใช้ ระบบ  อำคำร  

 อำคำร ออกอำกำศ ส ำนักงำน สำธำรณูปโภค ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

        
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558        
ราคาทุน 67,571,139 10,045,378 2,365,942 26,008,958 3,434,000 -       109,425,417 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (7,409,861) (1,863,324) (414,145) (2,708,299) (1,200,489) -       (13,596,118) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 60,161,278 8,182,054 1,951,797 23,300,659 2,233,511 -       95,829,299 
        

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558        
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 60,161,278 8,182,054 1,951,797 23,300,659 2,233,511 - 95,829,299 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,043,257 - 636,866 45,000 5,674,799 329,441 8,729,363 
โอนเขา้(ออก) 221,941 - - 107,500 - (329,441) - 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน - (10,045,378) - - - - (10,045,378) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม - 3,085,283 - - - - 3,085,283 
ค่าเส่ือมราคา  (14,182,025) (1,221,959) (544,678) (5,391,267) (1,314,679) - (22,654,608) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 48,244,451 - 2,043,985 18,061,892 6,593,631 - 74,943,959 
        

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558        
ราคาทุน 69,836,337 - 3,002,808 26,161,458 9,108,799 - 108,109,402 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (21,591,886) - (958,823) (8,099,566) (2,515,168) - (33,165,443) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 48,244,451 - 2,043,985 18,061,892 6,593,631 - 74,943,959 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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16 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร (บำท) 

 อำคำรและ อุปกรณ์ส ำหรับ เคร่ืองตกแต่ง     
 ส่วนปรับปรุง กำรผลติและ และเคร่ืองใช้ ระบบ  อำคำร  

 อำคำร ออกอำกำศ ส ำนักงำน สำธำรณูปโภค ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

        
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559        
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 48,244,451 - 2,043,985 18,061,892 6,593,631 - 74,943,959 
ซ้ือสินทรัพย ์ 243,000 - 430,336 - - - 673,336 
ค่าเส่ือมราคา  (4,032,986) - (663,322) (1,508,248) (1,597,720) - (7,802,276) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 44,454,465 - 1,810,999 16,553,644 4,995,911 - 67,815,019 

        
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559        
ราคาทุน 70,079,337 - 3,433,142 26,161,457 9,108,798 - 108,782,734 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (25,624,872) - (1,622,143) (9,607,813) (4,112,887) - (40,967,715) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 44,454,465 - 1,810,999 16,553,644 4,995,911 - 67,815,019 
 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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16 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษทัไดท้  าสัญญาเช่ากบับริษทั อินฟินิต้ี โปร จ ากดั ซ่ึงในขณะนั้นเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่ของบริษทั 
สัญญาเช่าดงักล่าวมีอายุสัญญา 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557 อาคารส านักงานแห่งใหม่และส่วนปรับปรุง
อาคาร และระบบสาธารณูปโภคไดก่้อสร้างแลว้เสร็จพร้อมใช ้บริษทัจึงค านวณค่าเส่ือมราคาดว้ยวธีิเส้นตรงตามอายสัุญญาเช่า   
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 รายการอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภคท่ีก่อสร้างบนท่ีดินเช่า มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร (บำท) 

    ค่ำเส่ือมรำคำตั้งแต่ ค่ำเส่ือมรำคำตั้งแต่ 
    วันที่ 1 กนัยำยน วันที่ 1 มกรำคม 
    พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2558 ถึง 
    วันที่ 31 ธันวำคม วันที่ 30 มิถุนำยน 
 รำคำทุน ค่ำเส่ือมรำคำสะสม รำคำตำมบัญชีสุทธิ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
      

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 69,691,887 (19,574,557) 50,117,330 (7,409,861) (12,164,696) 
ระบบสาธารณูปโภค 26,161,458 (7,341,320) 18,820,138 (2,708,299) (4,633,021) 

   รวม 95,853,345 (26,915,877) 68,937,468 (10,118,160) (16,797,717) 

 
เม่ือวนัที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ภายหลงัจากผูบ้ริหารสามารถเจรจาขอขยายระยะเวลาในการเช่าท่ีดินไดส้ าเร็จ ผูบ้ริหารท าสัญญาเช่าท่ีดินฉบบัใหม่ ซ่ึงมีอายุสัญญา 12.5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ไปจนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 ดงันั้นบริษทัจึงเปล่ียนจ านวนปีท่ีใชค้  านวณค่าเส่ือมราคาส าหรับ อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภค เป็น 12.5 ปี  
ตามอายสัุญญาฉบบัใหม่ โดยการค านวณค่าเส่ือมราคาใหม่น้ี เร่ิมค านวณตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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16 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ไปจดจ านองเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี
จากสถาบนัการเงิน  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า ซ่ึงรวมแสดงในรายการ
ขา้งตน้ประกอบดว้ยเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและยานพาหนะมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าการเงิน     
ราคาทุน 154,518,282 156,344,535 8,191,000 8,191,000 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (49,879,056) (49,820,284) (3,812,886) (3,630,717) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 104,639,226 106,524,251 4,378,114 4,560,283 

 
รายการซ้ือสินทรัพยส์ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวมการไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ากสัญญาเช่าการเงินโดยกลุ่มกิจการ
เป็นผูเ้ช่า เป็นจ านวน 7,395,448 บาท (พ.ศ. 2558 : 4,757,000 บาท) 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 

 งบกำรเงนิรวม (บำท) 

 ค่ำลขิสิทธิ์     
 ส ำหรับเพลงและ     
 ภำพยนตร์ ค่ำลขิสิทธิ์  โปรแกรม  

 ระยะส้ัน ภำพยนตร์ ค่ำสมำชิก คอมพวิเตอร์ รวม 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558      
ราคาทุน 2,100,000 22,110,551 -       7,682,102 31,892,653 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม -       (14,524,851) - (3,897,831) (18,422,682) 
 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า -       (7,585,700) -       -       (7,585,700) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 2,100,000 -       -       3,784,271 5,884,271 
      

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่      
   31 ธันวำคม พ.ศ. 2558      
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี  2,100,000 - - 3,784,271 5,884,271 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - 828,691 496,865 1,325,556 
ค่าตดัจ าหน่าย  (2,100,000) - (38,312) (1,188,349) (3,326,661) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี - - 790,379 3,092,787 3,883,166 
      

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558      
ราคาทุน 2,100,000 - 828,691 6,229,269 9,157,960 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,100,000) - (38,312) (3,136,482) (5,274,794) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ - - 790,379 3,092,787 3,883,166 
      

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่      
   31 ธันวำคม พ.ศ. 2559      
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี  - - 790,379 3,092,787 3,883,166 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - - 226,000 226,000 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยร์ะหวา่งปี - - - (47,683) (47,683) 
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      
           - ราคาทุน - - (1,520,000) (471,606) (1,991,606) 
               - ค่าเส่ือมราคาสะสม - - 881,621 158,873 1,040,494 
ค่าตดัจ าหน่าย  - - (152,000) (1,036,973) (1,188,973) 
ส ารองค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - - - (992,846) (992,846) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี - - - 928,552 928,552 
      

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559      

ราคาทุน - - - 8,024,191 8,024,191 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - - - (6,102,793) (6,102,793) 
 ส ารองค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - - - (992,846) (992,846) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ - - - 928,552 928,552 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (บำท) 

 ค่ำลขิสิทธิ์    
 ส ำหรับเพลงและ    
 ภำพยนตร์ ค่ำลขิสิทธิ์ โปรแกรม  

 ระยะส้ัน ภำพยนตร์ คอมพวิเตอร์ รวม 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558     
ราคาทุน 2,100,000 22,110,551 5,413,930 29,624,481 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม -        (14,524,851) (1,948,133) (16,472,984) 
 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า -        (7,585,700) -        (7,585,700) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 2,100,000 -        3,465,797 5,565,797 
     

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี  2,100,000 - 3,465,797 5,565,797 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - 29,470 29,470 
ค่าตดัจ าหน่าย  (2,100,000) - (969,261) (3,069,261) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี - - 2,526,006 2,526,006 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
ราคาทุน 2,100,000 - 5,443,400 7,543,400 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,100,000) - (2,917,394) (5,017,394) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ - - 2,526,006 2,526,006 
     

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559     
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี  - - 2,526,006 2,526,006 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยร์ะหวา่งปี - - (47,683) (47,683) 
ค่าตดัจ าหน่าย  - - (972,340) (972,340) 
ส ารองค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - - (860,748) (860,748) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี - - 645,235 645,235 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน - - 5,254,913 5,254,913 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - - (3,748,930) (3,748,930) 
 ส ารองค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - - (860,748) (860,748) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ - - 645,235 645,235 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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18 สัญญำท่ียังไม่รับรู้เป็นรำยได้ 
 
สัญญาท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้ใชว้ิธีประมาณรายไดจ้ากสัญญาในมือ ซ่ึงบริษทัคาดว่าจะให้บริการต่อลูกคา้ภายในหน่ึงปีหลงัจาก 
ถูกซ้ือกิจการ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559ไดมี้การตดัจ าหน่ายหมดไปทั้งจ  านวน เน่ืองจากไดมี้การใหบ้ริการตามสัญญาเรียบร้อยแลว้ 

 
19 ควำมสัมพนัธ์กบัลูกค้ำ 

 
มูลค่ายุติธรรมของความสัมพนัธ์ลูกค้าท่ีได้มาท่ีระบุได้จ  านวน 78 ล้านบาท ได้ถูกประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญด้วย 
วธีิค านวณรายไดส่้วนเกิน (Muti-period Excess Earnings Method-MEEM) ซ่ึงไดมี้การตดัจ าหน่ายภายใน 5 ปี ดว้ยวิธีประมาณการ
ของกระแสเงินสดในอนาคตตามสัดส่วนของรายไดส่้วนเกินท่ีประมาณการ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ราคาทุน 86,614,945 - - - 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (7,805,325) - - - 

รำคำตำมบัญชีสุทธิต้นปี 78,809,620 - - - 
เพ่ิมข้ึนจากการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย - 86,614,945 - - 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (19,723,516) (7,805,325) - - 

ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ (59,086,104) - - - 

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยปี - 78,809,620 - - 

     
ราคาทุน - 86,614,945 - - 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - (7,805,325) - - 

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยปี - 78,809,620 - - 
 

ระหว่างปี พ.ศ.2559 เน่ืองจากบริษทั ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ไดด้  าเนินการแลกเปล่ียนหุ้นสามญัของบริษทั สปินเวิร์ค 
จ ากดั กบัหุน้สามญัของบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) (หมายเหตุ 13) ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ซ่ึงเกิดจากการซ้ือธุรกิจบริษทั
ดงักล่าวถูกตดัจ าหน่ายทั้งจ  านวน (หมายเหตุ 40) 

20 ค่ำควำมนิยมสุทธิ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่าความนิยม 7,108,183 7,108,183 -        -        
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (7,108,183) (7,108,183) -        -        

 - - -        -        



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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21 ค่ำใช้สิทธิส ำหรับกำรหำผลประโยชน์สุทธิ  
 
รายการเคล่ือนไหวของค่าใชสิ้ทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ราคาทุน 8,147,578 8,147,578 -       -       
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,116,804) (1,796,435) -       -       
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสิทธิ (2,251,667) (2,997,446) - - 

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 2,779,107 3,353,697 -       -       
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 199,909 - -       -       
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (หมายเหตุ 32) (710,897) (1,320,369) -       -       
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่า - 745,779 - - 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 2,268,119 2,779,107 -       -       
     

ราคาทุน 8,347,487 8,147,578 -       -       
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,827,701) (3,116,804) -       -       
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสิทธิ (2,251,667) (2,251,667) -       -       

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 2,268,119 2,779,107 -       -       

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผูบ้ริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวได้พิจารณาบันทึกเพ่ือการด้อยค่าของค่าใช้สิทธิส าหรับการหา
ผลประโยชน์จากการใช้ป้ายโฆษณา จ านวน 2,997,446 บาท เน่ืองจากสิทธิในการหาผลประโยชน์ดงักล่าวตั้งอยู่ในท่ีดินท่ีไดท้  า
สัญญาเช่าระยะส้ันไวโ้ดยมีอายุสัญญาเฉล่ียประมาณ 1 - 2 ปี และมีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากการใชสิ้ทธิจากการหาผลประโยชน์ 
ตลอดสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่ไม่เพียงพอกับค่าตดัจ าหน่าย กลุ่มกิจการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าใช้สิทธิการหาผลประโยชน์ดงักล่าว  
โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากประมาณการรายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ีโฆษณาจากสัญญารายได้ท่ีมีอยู่จริง  
ณ วนัท่ีในงบการเงินตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่ในแต่ละค่าใชสิ้ทธิการหาผลประโยชน์กบัมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยดงักล่าวไดพิ้จารณาบนัทึกกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ ค่าใช้สิทธิส าหรับการหา
ผลประโยชน์จากการใช้ป้ายโฆษณา จ านวน 745,779 บาท  เน่ืองจากป้ายบนสิทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ดงักล่าวบางป้ายเร่ิมมี
รายได้จากการให้เช่าพ้ืนท่ีโฆษณา  ส่งผลให้มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจากการใช้สิทธิส าหรับการหาผลประโยชน์จากการใช ้
ป้ายโฆษณาเหล่านั้น มีจ  านวนมากกวา่ค่าตดัจ าหน่าย 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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22 ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยขอคืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยขอคืน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   ท่ีไม่ได้ใช้ส ำหรับปีส้ินสุด บำท บำท บำท บำท 
     

วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 - 7,289,179 - - 
วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 3,753,941 23,232,507 - 3,640,132 
วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 6,889,949 30,359,907 4,740,366 4,740,366 

วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 10,036,711 - 901,395 - 

 20,680,601 60,881,593 5,641,761 8,380,498 

 
ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายขอคืนคงคา้งในแต่ละรอบบญัชีอยู่ในระหว่างการขอคืน ซ่ึงผูบ้ริหารเห็นว่าไม่มีปัญหาในการด าเนินการ 
ขอคืนภาษีและจ านวนท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนแต่อย่างใด จึงไม่ไดต้ั้งค่าเผื่อส าหรับส่วนท่ีอาจจะไม่ไดรั้บจากการขอคืนภาษีเงินไดห้ัก 
ณ ท่ีจ่ายขอคืน 
 

23 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ 
 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 8,895,935 14,448,507 - 401,288 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 26,130,820 45,993,256 - 20,245,120 

 35,026,755 60,441,763 - 20,646,408 

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี     
   ท่ีจะจ่ายช าระภายใน 12 เดือน (4,174,116) (4,105,748) - (170,308) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี     
   ท่ีจะจ่ายช าระเกินกวา่ 12 เดือน (31,598,636) (26,772,517) - - 

 (35,772,752) (30,878,265) - (170,308) 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสุทธิ (745,997) 29,563,498 - 20,476,100 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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23 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 29,563,498 23,388,907 20,476,100 24,116,767 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (30,264,899) 11,501,114 (20,496,006) (3,328,913) 
(ลดลง)เพ่ิมข้ึนในส่วนของเจา้ของ (44,596) (5,326,523) 19,906 (311,754) 

ยอดคงเหลือปลายปี (745,997) 29,563,498 - 20,476,100 

 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ดงัน้ี  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสุทธิ 16,613,048 35,944,894 - 20,476,100 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสุทธิ (17,359,045) (6,381,396) - - 
 (745,997) 29,563,498 - 20,476,100 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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23 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม 

  เพิม่(ลด)ใน   
 1 มกรำคม งบก ำไรขำดทุน ลดใน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 เบ็ดเสร็จ ส่วนของเจ้ำของ พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 2,186,950 (1,054,494) - 1,132,456 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 527,824 661,194 (44,596) 1,144,422 
ผลต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและทางภาษี 6,428,301 (5,435,727) - 992,574 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,509,022 3,977,003 - 15,486,025 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสิทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ 450,333 - - 450,333 
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน 251,013 (251,013) - - 

ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี 14,591,451 (14,591,451) - - 

 35,944,894 (16,694,488) (44,596) 19,205,810 

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     

ผลต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและทางภาษี - 2,592,762 - 2,592,762 

 - 2,592,762 - 2,592,762 
     

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสุทธิ 35,944,894 (19,287,250) (44,596) 16,613,048 

 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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23 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยรายละเอียด
ดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

  เพิม่(ลด)ใน   
 1 มกรำคม งบก ำไรขำดทุน ลดใน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 เบ็ดเสร็จ ส่วนของเจ้ำของ พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 8,218,747 (5,406,867) - 2,811,880 
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั - 65,062 - 65,062 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 785,186 - - 785,186 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 254,536 328,904 - 583,440 
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 15,068,092 (3,492,715) - 11,575,377 

 24,326,561 (8,505,616) - 15,820,945 

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าทางการเงิน 25,272,753 (2,473,121) - 22,799,632 

การยดือายกุารใชง้านของสินทรัพยถ์าวร 5,435,204 4,945,154 - 10,380,358 

 30,707,957 2,472,033 - 33,179,990 
     

   รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสุทธิ (6,381,396) (10,977,649) - (17,359,045) 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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23 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยรายละเอียด
ดงัน้ี (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม 

  เพิม่(ลด)ใน   
 1 มกรำคม งบก ำไรขำดทุน ลดใน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 เบ็ดเสร็จ ส่วนของเจ้ำของ พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,292,126 894,824 - 2,186,950 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 406,775 167,772 (46,723) 527,824 
ผลต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและทางภาษี 4,049,929 2,548,681 - 6,598,610 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,338,837 2,170,185 - 11,509,022 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 1,517,140 (1,517,140) - - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสิทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ 599,489 (149,156) - 450,333 
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน 251,013 - - 251,013 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 548,391 (548,391) - - 

ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี 21,128,397 (6,536,947) - 14,591,450 

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 39,132,097 (2,970,172) (46,723) 36,115,202 

     
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ผลต่างจากมลูค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม     
   ทางบญัชีและทางภาษี 1,524,796 (1,524,796) - - 
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 221,396 (51,088) - 170,308 

สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 471,610 (471,610) - - 

   รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,217,802 (2,047,494) - 170,308 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสุทธิ 36,914,295 (922,678) (46,723) 35,944,894 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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23 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยรายละเอียด
ดงัน้ี (ต่อ) 
 งบกำรเงินรวม 

  เพิม่(ลด)ใน เพิม่ใน  
 1 มกรำคม งบก ำไรขำดทุน ส่วนของ 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 เบ็ดเสร็จ เจ้ำของ พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 2,811,875 5,406,872 - 8,218,747 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - 785,186 - 785,186 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,478,926 293,392 (1,517,782) 254,536 

หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 45,498,729 (30,430,637) - 15,068,092 

 49,789,530 (23,945,187) (1,517,782) 24,326,561 
     

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าทางการเงิน 56,707,406 (31,434,653) - 25,272,753 
การยดือายกุารใชง้านของสินทรัพยถ์าวร 6,607,512 (1,172,308) - 5,435,204 

 63,314,918 (32,606,961) - 30,707,957 
     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (สุทธิ) (13,525,388) 8,661,774 (1,517,782) (6,381,396) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  เพิม่(ลด)ใน   
 1 มกรำคม งบก ำไรขำดทุน ลดใน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 เบ็ดเสร็จ ส่วนของเจ้ำของ พ.ศ. 2559 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,054,494 (1,054,494) - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 134,642 (154,548) 19,906 - 
ผลต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาทางบญัชี 
   และทางภาษี 4,444,501 (4,444,501) - - 
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน 251,013 (251,013) - - 

ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี 14,591,450 (14,591,450) - - 

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 20,476,100 (20,496,006) 19,906 - 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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23 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยรายละเอียด
ดงัน้ี (ต่อ) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  เพิม่(ลด)ใน   
 1 มกรำคม งบก ำไรขำดทุน ลดใน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 เบ็ดเสร็จ ส่วนของเจ้ำของ พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 592,128 462,366 - 1,054,494 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 338,113 108,283 (311,754) 134,642 
ผลต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและทางภาษี 1,712,687 2,902,122 - 4,614,809 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 1,517,140 (1,517,140) - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 308,184 (308,184) - - 
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน 251,013 - - 251,013 

ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี 20,069,758 (5,478,308) - 14,591,450 

 24,789,023 (3,830,861) (311,754) 20,646,408 

 
    

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 450,860 (450,860) - - 
ค่าเส่ือมราคา - ตน้ทุนค่าร้ือถอน     
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 221,396 (51,088) - 170,308 

 672,256 (501,948) - 170,308 

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสุทธิ 24,116,767 (3,328,913) (311,754) 20,476,100 

 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้ไม่เกินจ านวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้

ประโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดจ้  านวน 71.31 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 40 ลา้นบาท) ท่ีเกิดจาก
รายการขาดทุนจากการตั้งส ารองการดอ้ยค่าเงินมดัจ าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน จ านวน 120 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : ไม่มี) และขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  านวน 236.57 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 200 ลา้นบาท) ท่ีสามารถยกไปเพ่ือหกักลบกบัก าไรทางภาษีในอนาคต 
โดยรายการขาดทุนจะหมดอายใุนระหวา่ง พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564 

  



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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24 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินมดัจ า 584,000 1,568,452 - 100,000 
เงินประกนั 1,924,153 2,697,157 201,000 201,000 

 2,508,153 4,265,609 201,000 301,000 
 

 
25 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อืน่ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 29,840,097 127,380,439 - 7,980,183 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 36 ข)) - - - 2,263,554 
เจา้หน้ีค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - บริษทัอ่ืน 3,396,403 10,523,843 3,241,071 10,455,745 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 3,325,876 1,150,583 2,651 554,909 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 36 ข)) - - 331,678 10,033,540 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 3,130,602 187,764,081 - 89,935 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     
   - ค่านายหนา้คา้งจ่าย 1,822,188 2,312,864 - - 
   - ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ - 3,168,644 - 2,338,644 
   - เงินปันผลคา้งจ่าย 937,625 937,625 - - 
   - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 9,000 - - 
   - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืนๆ 36,315,022 66,805,418 11,588,242 3,746,622 
เงินประกนัผลงาน 2,325,058 3,323,528 2,259,058 3,257,529 

 81,092,871 403,376,025 17,422,700 40,720,661 

 
 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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26 หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินสุทธิ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 72,905,492 107,279,370 2,787,005 3,615,496 
หกั ดอกเบ้ียในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน (9,723,726) (22,388,757) (306,972) (478,512) 

 63,181,766 84,890,613 2,480,033 3,136,984 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (28,464,666) (24,846,509) (694,194) (656,941) 

 34,717,100 60,044,104 1,785,839 2,480,043 
 

จ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายส าหรับสัญญาเช่าการเงินขา้งตน้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภายใน 1 ปี 34,161,216 24,890,111 828,480 828,480 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 38,744,276 82,389,259 1,958,525 2,787,016 

 72,905,492 107,279,370 2,787,005 3,615,496 

 
27 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 5,328,806 4,910,938 626,489 673,206 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีรวมอยูใ่นก าไรจากการด าเนินงาน 18,236,446 826,815 3,561,963 541,411 
การวดัมูลค่าใหม่ (222,980) (1,550,913) 99,530 (1,558,772) 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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27 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 4,910,938 2,620,947 673,206 1,690,567 
การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย - 3,014,089 - - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 17,966,751 758,386 3,545,732 478,627 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 269,695 68,429 16,231 62,784 
จ่ายช าระในระหวา่งปี (14,594,565) - (3,708,210) - 
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (3,001,033) - - - 
การวดัมลูค่าใหม่     
ก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง     
   ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (23,127) (1,876,467) (6,977) (1,876,467) 
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง     
   ขอ้สมมติทางการเงิน 220,699 42,953 57,602 35,094 

(ก าไร)ขาดทุนท่ีเกิดจากประสบการณ์ (420,552) 282,601 48,905 282,601 

ยอดยกไป ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 5,328,806 4,910,938 626,489 673,206 

 
สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชมี้ดงัน้ี  
 
 ส ำหรับปีส้ินสุด ส ำหรับปีส้ินสุด 

 วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

  งบกำรเงิน  งบกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
     

อตัราคิดลด  ร้อยละ 2.79 - 3.15  ร้อยละ 3.15  ร้อยละ 3.43  ร้อยละ 3.43 
อตัราการข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 4.37 - 5.00 ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 4.50 ร้อยละ 4.50 
อตัรามรณะ  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80 
 ตามอตัรา ตามอตัรา ตามอตัรา ตามอตัรา 
 มรณะไทย มรณะไทย มรณะไทย มรณะไทย 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2551 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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27 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการค านวณ 
 
 งบกำรเงินรวม 

  ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไว้ 

 กำรเปลีย่นแปลงในข้อสมมต ิ กำรเพิม่ขึน้ของข้อสมมต ิ กำรลดลงของข้อสมมต ิ

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
       

อตัราคิดลด 
 

ร้อยละ 0.50 - 1.00 ร้อยละ 1.00 ลดลง ร้อยละ  
3.26 - 13.12 

ลดลง ร้อยละ  
10.50 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
3.45 - 15.75 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
12.70 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 
 

ร้อยละ 0.50 - 1.00 ร้อยละ 1.00 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
3.87 - 15.14 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
12.43 

ลดลง ร้อยละ  
3.69 - 12.90 

ลดลง ร้อยละ 
10.49 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไว้ 

 กำรเปลีย่นแปลงในข้อสมมต ิ กำรเพิม่ขึน้ของข้อสมมต ิ กำรลดลงของข้อสมมต ิ

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
       

อตัราคิดลด 
 

ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 1.00 ลดลง ร้อยละ 
13.12 

ลดลง ร้อยละ 
11.01 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
15.75 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
12.96 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 
 

ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 1.00 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
15.14 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
12.69 

ลดลง ร้อยละ 
12.90 

ลดลง ร้อยละ 
10.99 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์
ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ธีิเดียวกบัการค านวณภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนักงานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวค้  านวณดว้ยวิธีคิดลด 
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ส าหรับกลุ่มกิจการอยู่ระหว่าง 
7.00 ถึง 23.47 ปี (พ.ศ. 2558: 8.00 ถึง 24.62 ปี) และของบริษทั คือ 22.30 ปี (พ.ศ. 2558 : 19.29 ปี)     



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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27 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
การวเิคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ท่ีไม่มีการคิดลด : 
 
 งบกำรเงินรวม 

 ระหว่ำง 1 - 5 ปี ระหว่ำง 5 - 10 ปี เกนิกว่ำ 10 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559     
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 5,416,179 3,607,697 80,872,955 89,896,831 

 
 งบกำรเงินรวม 

 ระหว่ำง 1 - 5 ปี ระหว่ำง 5 - 10 ปี เกนิกว่ำ 10 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558     
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - 999,487 5,412,830 6,412,317 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ระหว่ำง 1 - 5 ปี ระหว่ำง 5 - 10 ปี เกนิกว่ำ 10 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559     
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 1,960,369 200,934 38,068,663 40,229,966 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ระหว่ำง 1 - 5 ปี ระหว่ำง 5 - 10 ปี เกนิกว่ำ 10 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558     
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - 4,083,534 17,547,498 21,631,032 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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28 ทุนเรือนหุ้นและใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 
 
  ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 

    ส่วนเกนิ 
 มูลค่ำหุ้น  มูลค่ำหุ้น มูลค่ำหุ้น 

 ที่จดทะเบียน จ ำนวนหุ้น บำท บำท 
     

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 813,416,825 6,140,121,991 614,012,199 292,515,097 
การเพ่ิมทุนในระหวา่งปี     
- การใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ - 86,897,793 8,689,779 - 
- การแปลงสภาพหุน้กู ้ - 3,939,489 393,949 793,026 

- การจดัสรรหุน้ใหก้บับุคคลในวงจ ากดั - 1,020,339,305 102,033,931 255,084,826 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 813,416,825 7,251,298,578 725,129,858 548,392,949 
การเพ่ิมทุนในระหวา่งปี     
- การใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ - 782,279,829 78,227,983 - 
     

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 813,416,825 8,033,578,407 803,357,841 548,392,949 

 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 
 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 2 (“TRITN-W2”)  มีรายการเคล่ือนไหว
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ดงัน้ี 
 
ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 (“TRITN -W2”) 
 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 หน่วย หน่วย 
   

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ถูกใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม  493,162,556 864,543,717 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถูกใช ้ณ วนัที่ 31 มีนาคม  (54,653,962) (31,553) 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถูกใช ้ณ วนัที่ 30 มิถุนายน  (104,294,000) (33,664,044) 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถูกใช ้ณ วนัที่ 30 กนัยายน  (94,776,500) (49,301,408) 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถูกใช ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  (205,054,612) (288,384,220) 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีหมดอายุในระหวา่งปี (34,383,482) - 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  - 493,162,492 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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28 ทุนเรือนหุ้นและใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (ต่อ) 
 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 371,381,225 หน่วย ไดถู้กใชสิ้ทธิในอตัรา 1.047 หุ้น
สามญั ต่อ 1 หน่วย บริษทับนัทึกเงินรับล่วงหน้าจ านวน 30,193,829 บาท จากหุ้นสามญัจ านวน 301,938,276 หุ้น ท่ีมูลค่าหุ้นละ 
0.10 บาท เป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น ในส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนส าหรับหุ้นเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิ
ดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ เป็นหุน้สามญัจ านวน 86,897,793 หุ้นโดยหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวไดรั้บอนุญาตให้ท  าการซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในระหว่างปีพ.ศ. 2558 และไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนเพ่ิมเติมในวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2559 อีก
จ านวน 301,938,276 หุน้ หุน้เพ่ิมทุนจ านวนดงักล่าวไดรั้บอนุญาตใหท้  าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 12 
มกราคม พ.ศ. 2559 
 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 458,779,074 หน่วย ไดถู้กใชสิ้ทธิในอตัรา 1.047 หุ้น
สามญั ต่อ 1 หน่วย บริษทัไดห้ักจากเงินรับล่วงหน้าจ านวน 30,193,829 บาทท่ีแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้น ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 
บริษัทได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนส าหรับหุ้นเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวกับกรมพฒันาธุรกิจการค้า เป็นหุ้นสามญัจ านวน 
480,341,690 หุน้ โดยหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวไดรั้บอนุญาตใหท้  าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 

 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัรุ่นท่ี 2 (TRITN-W2) ไดค้รบก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ในวนัท่ี 8 ธันวาคม 2559 และมี
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีหมดสภาพไปโดยไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิจ านวน 34,383,482 หน่วย 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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29 กำรจ ำแนกรำยได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทัศน์และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) 
 

ขอ้มูลการแจกแจงรายไดด้งักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนตามแนวทางของประกาศ กสทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทศัน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพื่อใชป้ระโยชน์ในการค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทศัน ์พ.ศ. 2555 

งบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 (บำท) 

      รวมรำยได้ตำมงบกำรเงินรวม 
   ตำมหลักกำรของ กสทช.   
     รำยได้หลังได้รับ    
    รำยได้ที่ช ำระ ใบอนุญำตและ รวมรำยได้ ไม่ถือเป็นรำยได้  
   รำยได้ก่อนได้รับ ค่ำธรรมเนียมแล้ว ยังไม่ช ำระ ตำมหลักกำร ตำมหลักกำร  

ใบอนุญำต มีผลตั้งแต่วันที่ ประเภทของรำยได้ ใบอนุญำต ระหว่ำงปี ค่ำธรรมเนียม ของ กสทช. ของ กสทช. จ ำนวนเงิน 
         

ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ 2 กนัยายน 2556 – 27 กนัยายน 2573 1) รายไดจ้ากการให้บริการใชโ้ครงข่าย  - - 87,481,774 87,481,774 - 87,481,774 
   โทรทศัน์ท่ีไม่ใช่คล่ืนความถ่ี  2) รายไดค่้าธรรมเนียม ค่าปรับในบริการท่ีไดรั้บอนุญาต - - 850,000 850,000 - 850,000 
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 24 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2559 1) รายไดจ้ากการให้บริการพื้นท่ีและอุปกรณ์ในการออกอากาศ - - - - 700,000 700,000 
   ช่องรายการ Vlike Channel  2) รายไดห้รือทรัพยสิ์นท่ีเป็นค่าตอบแทนอ่ืนใดในการให้บริการ - 137,097 - 137,097 - 137,097 
  3) รายไดค่้าเช่าเวลารายการ  - 528,355 - 528,355 528,355 1,056,710 
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 24 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2561 1) รายไดจ้ากการสนบัสนุนรายการ  - - 9,106,525 9,106,525 - 9,106,525 
   ช่องรายการ Thaichaiyo Channel  2) ส่วนแบ่งค่าบริการส่งขอ้ความสั้น - - 100,260 100,260 - 100,260 

  
3) รายไดห้รือทรัพยสิ์นท่ีเป็นค่าตอบแทนอ่ืนใดในการ 
     ให้บริการ - - 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000 

การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 24 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2559 1) รายไดจ้ากการสนบัสนุนรายการ  - - 376,791 376,791 - 376,791 
   ช่องรายการ Pop Channel  2) รายไดห้รือทรัพยสิ์นท่ีเป็นค่าตอบแทนอ่ืนใดในการให้บริการ - - 200,000 200,000 - 200,000 
  3) ส่วนแบ่งค่าบริการส่งขอ้ความสั้น - - 791 791 - 791 
   - 665,452 99,316,141 99,981,593 1,228,355 101,209,948 
รำยได้ที่เกี่ยวข้องและน ำมำค ำนวณค่ำธรรมเนียม                  
รายไดอ่ื้น  1) รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ีโฆษณา    - 112,133,806 112,133,806 
  2) รายไดจ้ากงานก่อสร้าง    - 112,852,790 112,852,790 
  3) รายไดจ้ากการบริหารจดัการ    - 5,961,805 5,961,805 
  4) รายไดค่้าพื้นท่ีและบริการ    - 7,656,447 7,656,447 
  5) รายไดด้อกเบ้ีย    - 6,902,914 6,902,914 
  6) รายไดอ่ื้น    - 9,105,876 9,105,876 
  7) เงินปันผลรับ    - 7,056,686 7,056,686 
รำยได้ที่ไม่เกี่ยวข้อง      - 261,670,324 362,880,272 
หัก  รายการระหวา่งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        (66,544,406) 
รวมรำยได้ตำมงบกำรเงิน        296,335,866 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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29 กำรจ ำแนกรำยได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทัศน์และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) (ต่อ) 
 

ขอ้มูลการแจกแจงรายไดด้งักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนตามแนวทางของประกาศ กสทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทศัน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพื่อใชป้ระโยชน์ในการค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทศัน ์พ.ศ. 2555 (ต่อ) 

งบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 (บำท) 

      รวมรำยได้ตำมงบกำรเงินรวม 
   ตำมหลักกำรของ กสทช.   
     รำยได้หลังได้รับ    
    รำยได้ที่ช ำระ ใบอนุญำตและ รวมรำยได้ ไม่ถือเป็นรำยได้  
   รำยได้ก่อนได้รับ ค่ำธรรมเนียมแล้ว ยังไม่ช ำระ ตำมหลักกำร ตำมหลักกำร  

ใบอนุญำต มีผลตั้งแต่วันที่ ประเภทของรำยได้ ใบอนุญำต ระหว่ำงปี ค่ำธรรมเนียม ของ กสทช. ของ กสทช. จ ำนวนเงิน 
         

ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ 2 กนัยายน 2556 – 27 กนัยายน 2573 1) รายไดจ้ากการให้บริการใชโ้ครงข่าย  32,168,192 - 123,606,305 155,774,497 3,890,000 159,664,497 
   โทรทศัน์ท่ีไม่ใช่คล่ืนความถ่ี  2) รายไดห้รือทรัพยสิ์นท่ีเป็นค่าตอบแทนอ่ืนใดในการให้บริการ - - 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 24 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2559 1) รายไดจ้ากการให้บริการพื้นท่ีและอุปกรณ์ในการออกอากาศ - - 600,000 600,000 16,724,203 17,324,203 
   ช่องรายการ Vlike Channel  2) รายไดห้รือทรัพยสิ์นท่ีเป็นค่าตอบแทนอ่ืนใดในการให้บริการ - - 1,000,000 1,000,000 380,000 1,380,000 
  3) รายไดค่้าเช่าเวลารายการ  - - 6,948,167 6,948,167 4,500,372 11,448,539 
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 24 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2561 1) รายไดจ้ากการสนบัสนุนรายการ  - - 3,555,584 3,555,584 - 3,555,584 
   ช่องรายการ Thaichaiyo Channel  2) รายไดค่้าเช่าเวลารายการ  - - 5,971,728 5,971,728 - 5,971,728 
  3) ส่วนแบ่งค่าบริการส่งขอ้ความสั้น - - 455,094 455,094 - 455,094 
  4) รายไดจ้ากการผลิตรายการ - - 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000 
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 24 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2559 1) รายไดจ้ากการสนบัสนุนรายการ  - - 1,017,000 1,017,000 - 1,017,000 
   ช่องรายการ Pop Channel  2) รายไดห้รือทรัพยสิ์นท่ีเป็นค่าตอบแทนอ่ืนใดในการให้บริการ - - 1,300,000 1,300,000 - 1,300,000 
  3) รายไดค่้าเช่าเวลารายการ - - 2,461,578 2,461,578 - 2,461,578 
  4) ส่วนแบ่งค่าบริการส่งขอ้ความสั้น - - 1,559 1,559 - 1,559 
  5) รายไดจ้ากการผลิตรายการ - - - - 1,894,300 1,894,300 
   32,168,192 - 151,817,015 183,985,207 27,388,875 211,374,082 
รำยได้ที่เกี่ยวข้องและน ำมำค ำนวณค่ำธรรมเนียม                   
รายไดอ่ื้น  1) รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ีโฆษณา    - 120,337,922 120,337,922 
  2) รายไดจ้ากงานก่อสร้าง    - 215,333,226 215,333,226 
  3) รายไดจ้ากการจดักิจกรรม    - 15,105,500 15,105,500 
  4) รายไดจ้ากการบริหารจดัการ    - 24,428,267 24,428,267 
  5) รายไดค่้าพื้นท่ีและบริการ    - 20,401,740 20,401,740 
  6) ก าไรจากการซ้ือกิจการ    - 76,991,481 76,991,481 
  7) รายไดด้อกเบ้ีย    - 4,360,369 4,360,369 
  8) รายไดอ่ื้น    - 65,590,151 65,590,151 
รำยได้ที่ไม่เกี่ยวข้อง      - 542,548,656 753,922,738 
หัก  รายการระหวา่งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        (172,311,421) 
รวมรำยได้ตำมงบกำรเงิน        581,611,317 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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29 กำรจ ำแนกรำยได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทัศน์และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) (ต่อ) 
 
ขอ้มูลการแจกแจงรายไดด้งักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนตามแนวทางของประกาศ กสทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทศัน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพื่อใชป้ระโยชน์ในการค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทศัน ์พ.ศ. 2555 (ต่อ) 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 (บำท) 

      รวมรำยได้ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ตำมหลักกำรของ กสทช.   
     รำยได้หลังได้รับ    
    รำยได้ที่ช ำระ ใบอนุญำตและ รวมรำยได้ ไม่ถือเป็นรำยได้  
   รำยได้ก่อนได้รับ ค่ำธรรมเนียมแล้ว ยังไม่ช ำระ ตำมหลักกำร ตำมหลักกำร  

ใบอนุญำต มีผลตั้งแต่วันที่ ประเภทของรำยได้ ใบอนุญำต ระหว่ำงปี ค่ำธรรมเนียม ของ กสทช. ของ กสทช. จ ำนวนเงิน 
         

ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 2 กนัยายน 2556 - 27 มิถุนายน 2559 1) รายไดจ้ากการให้บริการใชโ้ครงข่าย - - - - - - 
   ท่ีไม่ใช่คล่ืนความถ่ี  2) รายไดห้รือทรัพยสิ์นท่ีเป็นค่าตอบแทนอ่ืนใดในการให้บริการ - - - - - - 
  3) รายไดค่้าธรรมเนียม ค่าปรับ ในบริการท่ีไดรั้บอนุญาต - - - - - - 
  4) รายไดจ้ากการให้บริการเช่าช่องสัญญาณ - - - - - - 
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 24 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2559 1) รายไดจ้ากการให้บริการพื้นท่ีและอุปกรณ์ในการออกอากาศ - - - - - - 
   ช่องรายการ Vlike Channel  2) รายไดห้รือทรัพยสิ์นท่ีเป็นค่าตอบแทนอ่ืนใดในการให้บริการ - 137,097 - 137,097 - 137,097 
  3) รายไดค่้าเช่าเวลารายการ - 528,355 - 528,355 - 528,355 

  4) รายไดจ้ากการผลิตรายการ - - - - - - 

รำยได้ที่เกี่ยวข้องและน ำมำค ำนวณค่ำธรรมเนียม   - 665,452 - 665,452 - 665,452 
         

รายไดอ่ื้น  1) รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ีโฆษณา    - 96,434 96,434 
  2) รายไดด้อกเบ้ีย    - 6,252,501 6,252,501 
  3) รายไดจ้ากการบริหารจดัการ    - 175,459 175,459 
  4) รายไดค่้าพื้นท่ีและบริการ    - 4,800,000 4,800,000 

  5) รายไดอ่ื้น    - 4,615,633 4,615,633 

รำยได้ที่ไม่เกี่ยวข้อง      - 15,940,027 15,940,027 

รวมรำยได้ตำมงบกำรเงิน        16,605,479 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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29 กำรจ ำแนกรำยได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทัศน์และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) (ต่อ) 
 
ขอ้มูลการแจกแจงรายไดด้งักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนตามแนวทางของประกาศ กสทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทศัน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพื่อใชป้ระโยชน์ในการค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทศัน ์พ.ศ. 2555 (ต่อ) 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 (บำท) 

      รวมรำยได้ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ตำมหลักกำรของ กสทช.   
     รำยได้หลังได้รับ    
    รำยได้ที่ช ำระ ใบอนุญำตและ รวมรำยได้ ไม่ถือเป็นรำยได้  
   รำยได้ก่อนได้รับ ค่ำธรรมเนียมแล้ว ยังไม่ช ำระ ตำมหลักกำร ตำมหลักกำร  

ใบอนุญำต มีผลตั้งแต่วันที่ ประเภทของรำยได้ ใบอนุญำต ระหว่ำงปี ค่ำธรรมเนียม ของ กสทช. ของ กสทช. จ ำนวนเงิน 
         

ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 2 กนัยายน 2556 - 27 มิถุนายน 2559 1) รายไดจ้ากการให้บริการใชโ้ครงข่าย - - 92,091,305 92,091,305 - 92,091,305 
   ท่ีไม่ใช่คล่ืนความถ่ี  2) รายไดห้รือทรัพยสิ์นท่ีเป็นค่าตอบแทนอ่ืนใดในการให้บริการ - - 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 
  3) รายไดค่้าธรรมเนียม ค่าปรับ ในบริการท่ีไดรั้บอนุญาต - - - - - - 
  4) รายไดจ้ากการให้บริการเช่าช่องสัญญาณ - - 3,000,000 3,000,000.00 - 3,000,000 
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 24 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2559 1) รายไดจ้ากการให้บริการพื้นท่ีและอุปกรณ์ในการออกอากาศ - - 1,065,187 1,065,187 1,816,495 2,881,682 
   ช่องรายการ Vlike Channel  2) รายไดห้รือทรัพยสิ์นท่ีเป็นค่าตอบแทนอ่ืนใดในการให้บริการ - - 1,000,000 1,000,000 380,000 1,380,000 
  3) รายไดค่้าเช่าเวลารายการ - - 6,482,980 6,482,980 276,388 6,759,368 

  4) รายไดจ้ากการผลิตรายการ - - - - 1,061,236 1,061,236 

รำยได้ที่เกี่ยวข้องและน ำมำค ำนวณค่ำธรรมเนียม   - - 107,139,472 107,139,472 3,534,119 110,673,591 
         

รายไดอ่ื้น  1) รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ีโฆษณา    - 10,020,670 10,020,670 
  2) รายไดด้อกเบ้ีย    - 3,380,103 3,380,103 
  3) รายไดจ้ากการบริหารจดัการ    - 24,428,239 24,428,239 

  4) รายไดอ่ื้น    - 30,303,981 30,303,981 

รำยได้ที่ไม่เกี่ยวข้อง      - 68,132,993 68,132,993 

รวมรำยได้ตำมงบกำรเงิน        178,806,584 

 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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30 รำยได้อืน่ 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รายไดรั้บจากการยกหน้ี - 32,022,637 - -        
รายไดด้อกเบ้ีย 1,903,564 2,666,817 6,252,501 3,380,103 
ก าไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน 164,033 - - - 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ (หมายเหตุ 36 ก) - - 175,459 24,428,239 
รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการ  
   (หมายเหตุ 36 ก) - - 4,800,000 20,401,740 
รายไดจ้ากการเช่า (หมายเหต 36 ก) - - - 3,763,200 
รายไดอ่ื้น 6,794,723 21,497,586 4,615,633 6,139,041 
 8,862,320 56,187,040 15,843,593 58,112,323 
 
รายไดรั้บจากการยกหน้ีเป็นรายไดสื้บเน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษทัด าเนินการเจรจาต่อรอง
เพ่ือขอลดหน้ีค่าป้ายโฆษณาซ่ึง บริษัท สแพลช เอสเตท จ ากัด (เดิมช่ือ “บริษัท แอลเอ็มจี เอสเตท จ ากัด”) ได้ซ้ือจากผูข้าย 
บุคคลธรรมดารายหน่ึง บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั ไดส่้งหนังสือขอให้ผูข้ายลดหน้ีค่าป้ายโฆษณาให้จ  านวน 19.88 ลา้นบาท 
นอกจากน้ี บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากัด ไดรั้บหนังสือยืนยนัจากบริษทัคู่คา้แห่งหน่ึงว่าไม่มีภาระหน้ีสินใด ๆ กบับริษทัดงักล่าว ดงันั้น 
บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั จึงท าการกลบัรายการ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายท่ีเคยตั้งไวใ้นอดีตเป็นรายไดจ้ากการยกหน้ีจ านวน 12.14 ลา้นบาท 

 
31 (ขำดทุน)ก ำไรอืน่สุทธิ 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน - (662,480) - -        
(ขาดทุน)ก าไรจากการจ าหน่าย 
    ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

(884,457) 1,270,677 (47,683) -        

(ขาดทุน)ก าไรจากการดอ้ยค่า 
    ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (31,010,779) 3,381,008 (860,748) -        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินมดัจ าเงินลงทุน 
   ในบริษทัอ่ืน (หมายเหตุ 11) 

 
(120,000,000) 

 
- 

 
- 

 
- 

ขาดทุนจากการตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ 
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 
- 

 
- 

 
(53,490,004) - 

ก าไรจากการกลบัรายการดอ้ยค่าสิทธิส าหรับ     
   การหาผลประโยชน์ - 745,779 - -        
 (151,895,236) 4,734,984 (54,398,435) - 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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32 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
ค่าใช้จ่ายท่ีส าคัญส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ถูกจดัประเภทตามลกัษณะดงัต่อไปน้ี ซ่ึงแสดง 
รวมไวใ้นก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้
 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 132,101,477 119,239,205 25,810,350 23,278,327 
ค่าเส่ือมราคา  86,805,004 103,579,663 7,802,276 22,654,608 
ค่าตดัจ าหน่าย  990,059 3,273,003 972,340 3,069,261 
ค่าสิทธิส าหรับการหาผลประโยชน์     
   ตดัจ าหน่าย  710,897 1,320,369 - - 
ค่าเช่า 25,998,721 27,653,544 3,920,300 3,624,321 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ     
   กระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ 4,134,721 5,916,780 39,374 4,235,579 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน  2,810,498 826,815 252,512 541,411 
ค่าสาธารณูปโภค 5,817,419 9,586,749 2,401,429 3,202,478 
ค่าบริการจดัการช่องสัญญาณดาวเทียม  72,969,243 85,565,764 - 80,578,764 
ค่าท่ีปรึกษา 16,143,054 4,449,444 3,966,276 5,100,454 
ค่าเบ้ียประกนั 5,169,411 3,688,040 258,435 562,523 
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 8,507,306 11,517,450 70,773 489,962 
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (26,766,334) 9,231,553 (8,130,191) 3,059,079 
ตน้ทุนบริการ – กิจการอ่ืน 12,188,328 15,354,456 604,193 2,383,000 
ตน้ทุนบริการ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมายเหตุ 36 ก)) - - 1,188,387 62,991,91 
ค่าจา้งบริการ 43,048,899 43,869,909 - - 
ค่าน ้ามนัและเช้ือเพลิงเคร่ืองจกัร 8,296,268 25,761,222 - - 
ตน้ทุนงานส่ังท า 44,603 (41,961,156) - - 
สารละลาย 2,947,102 18,258,129 - - 
ค่าตดัจ าหน่ายรายไดรั้บล่วงหนา้ 8,662,758 77,000,000 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริการ - กิจการอ่ืน - 9,932,802 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริการ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมายเหตุ 36 ก)) - - 2,373,490 738,980 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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32 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ (ต่อ) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่าใชจ่้ายในการขาย - กิจการอ่ืน 3,019,574     476,607 - - 
ค่าใชจ่้ายในการขาย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมายเหตุ 36 ก)) - - - 169,417 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 72,128,660 35,408,831 7,562,462 11,618,722 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 37,633,727 - - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินมดัจ าเงินลงทุน 
   ในบริษทัอ่ืน (หมายเหตุ 11) 120,000,000 - - - 
ขาดทุนจากการตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน 
   ในบริษทัยอ่ย - - 53,490,004 - 
รวมค่าใชจ่้ายก่อนตน้ทุนทางการเงิน 
   และภาษีเงินได ้ 643,361,395 569,949,179 102,582,410 228,298,800 
บวก ตน้ทุนทางการเงิน 5,497,809 10,648,542 171,530 175,220 
รวมค่าใชจ่้าย 648,859,204 580,597,721 102,753,940 228,474,020 

 
33 ภำษีเงินได้ 

 
รายการกระทบยอดภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัส าหรับก าไรทางภาษี     
   ส าหรับปี 1,519,901 (25,830,072) - - 
   รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (30,264,899) 11,501,114 (20,496,006) (3,328,913) 

 (28,744,998) (14,328,958) (20,496,006) (3,328,913) 
การปรับปรุงจากการบนัทึกภาษีเงินไดปี้ก่อนต ่าไป - (4,196) - - 
การตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายจ่ายล่วงหนา้ - (363,776) - - 

ภาษีเงินได ้ (28,744,998) (14,696,930) (20,496,006) (3,328,913) 
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33 ภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก าไรก่อนภาษีทางบญัชี (352,523,338) 17,687,766 (86,148,461) (49,667,436) 
     

ภาษีค านวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20     
   (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 20) (70,504,668) 3,537,553 (17,229,692) (9,933,487) 
ผลกระทบ :     
   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี      
      (ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัภาษีไดเ้พ่ิมข้ึน) 435,310 407,410 424,800 - 
   รายไดท้างภาษี – เงินปันผลรับ 7,000,000 - 7,000,000 - 
   (ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการ     
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (44,596) - 19,906 - 
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,580,038) - (1,626,038) - 
   ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น           
      สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 30,202,156 - 10,870,150 - 
   ผลต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น (สินทรัพย)์     
      หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในปีก่อน     
      - ขาดทุนทางภาษี - 3,015,419 - - 
      - ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - 1,873,695 - 1,307,708 
      - ค่าเผือ่หน้ีดอ้ยค่าลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ - (1,517,140) - (1,517,140) 
      - ผลต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาทางบญัชี     
            และทางภาษี - 7,522,669 - 6,956,682 
      - หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 295,816 308,184 - 308,184 
      - สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าการเงิน - (450,860) - (450,860) 
   การใชข้าดทุนทางภาษีท่ียงัไม่เคยรับรู้ 42,464,918 - 560,780 - 
   กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ี 
      ไดรั้บรู้ในปีก่อน 20,476,100 - 20,476,100 - 

ภาษีเงินได ้ 28,744,998 14,696,930 20,496,006 3,328,913 
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34 กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ 
 
จากการท่ีกลุ่มบริษทัไดจ้  าหน่ายบริษทัย่อยทั้งสองแห่งให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในวนัท่ี 27 ธันวาคม 2559  ตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 มีผลท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมบริษทัย่อยดงักล่าว โดยกลุ่มบริษทัไม่ได้
น าฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวมารวมในงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัไดสู้ญเสียอ านาจการ
ควบคุม  กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการขายบริษทัย่อยจ านวน 37,633,727 บาทในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   ทั้งน้ีกลุ่มบริษทั
ไดแ้สดงผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวส าหรับงวดก่อนสูญเสียอ านาจการควบคุมอยู่ภายใตห้ัวข้อ “ก าไร (ขาดทุน) 
ส าหรับงวดจากการด าเนินงานที่ยกเลิก”ในงบก าไรเบด็เสร็จรวม 
 
รายละเอียดของผลการด าเนินงานท่ียกเลิก มีดงัต่อไป 
 
 งบกำรเงินรวม 

 ตั้งแต่วันที่  
1 มกรำคม ถึง 

วันที ่27 ธันวำคม  
พ.ศ. 2559 

ตั้งแต่วันที่  
24 สิงหำคม ถึง 

วันที ่31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 

   
รายได ้ 887,457,386 185,368,986 
ตน้ทุนการบริการ (799,703,137) (203,472,085) 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (123,740,338) (14,749,442) 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน (35,986,089) (32,852,541) 
ตน้ทุนทางการเงิน (88,397) - 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนหักภำษี (36,074,486) (32,852,541) 
ภาษี (8,247,928) (8,113,681) 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิจำกภำษี (44,322,414) (40,966,222) 
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35 (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้น 
 
35.1 (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

 
(ขาดทุน)ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของเจา้ของสามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งปี 
 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)ก าไรท่ีเป็นของ 
   บริษทัใหญ่จากการด าเนินงานต่อเน่ือง   
   (บาท) (321,724,599) 12,378,525 (106,644,467) (52,996,349) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
   (หุน้) 7,670,396,309 6,417,433,250 7,670,396,309 6,417,433,250 

(ขาดทุน)ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.0419) 0.0019 (0.0139) (0.0083) 

 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ส่วนแบ่งขาดทุนท่ีเป็นของ 
   บริษทัใหญ่จากการด าเนินงานท่ียกเลิก  
   (บาท) (12,977,454) (15,751,620) - - 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
   (หุน้) 7,670,396,309 6,417,433,250 7,670,396,309 6,417,433,250 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.0017) (0.0025) - - 

 
35.2 (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นปรับลด  

 
(ขาดทุน)ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยปรับจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลกลุ่มภายนอกในระหว่างปีปรับปรุง
ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสามญัทั้งหมด กลุ่มกิจการ 
มีหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดคือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (หมายเหตุ 28) กลุ่มกิจการค านวณจ านวนหุ้น
เทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซ่ึงข้ึนอยู่กบัมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินของราคาตามสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมาพร้อมกบัสิทธิ
เลือกซ้ือหุน้ (ก าหนดจากราคาถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัในระหวา่งปี) การค านวณน้ีท าข้ึนเพ่ือก าหนดจ านวนหุ้นสามญั
ท่ีต้องบวกเพ่ิมกับหุ้นสามัญท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในการค านวณ(ขาดทุน)ก าไรต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุง 
ก าไร(ขาดทุน)แต่อยา่งใด 
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35 (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

35.2 (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (ต่อ) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)ก าไรท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่จากการด าเนินงานต่อเน่ือง  
   (บาท) (321,724,599) 12,378,525 (106,644,467) (52,996,349) 
ก าไรปรับลด - - - - 

ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)ก าไร     
   ของบริษทัใหญ่ปรับลด (321,724,599) 12,378,525 (106,644,467) (52,996,349) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     
   ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุน้) 7,670,396,309 6,417,433,250 7,670,396,309 6,417,433,250 

การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (หุน้) - 640,845,631 - 640,845,631 
     

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     
   ท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้     

   ปรับลด (หุน้) 7,670,396,309 7,058,278,881 7,670,396,309 7,058,278,881 
     

(ขาดทุน)ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) (0.0419) 0.0018 (0.0139) (0.0075) 
 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

ส่วนแบ่งขาดทุนท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่จากการด าเนินงานท่ียกเลิก  
   (บาท) (12,977,454) (15,751,620) - - 
ก าไรปรับลด - - - - 

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัใหญ่ปรับลด (12,977,454) (15,751,620) - - 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     
   ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุน้) 7,670,396,309 6,417,433,250 7,670,396,309 6,417,433,250 

การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (หุน้) - 640,845,631 - 640,845,631 
     

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     
   ท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้     

   ปรับลด (หุน้) 7,670,396,309 7,058,278,881 7,670,396,309 7,058,278,881 
     

ขาดทุนต่อหุน้ปรับลด (บาท) (0.0017) (0.0022) - - 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็น
โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั ท่ีท  าหน้าท่ีถือหุ้น บริษทัย่อยและกิจการท่ีเป็น
บริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยท่ีส าคญัเปิดเผยในหมายเหตุ 12 และ 13 ตามล าดบั 
 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 

ช่ือบุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั ควำมสัมพนัธ์ 
  

บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั บริษทัยอ่ยโดยออ้ม 
บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน)  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั 
 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) จนถึงวนัท่ี  
29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ก่อนจะเป็นย่อยของบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั 
(มหาชน)  

บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) จนถึงวนัท่ี  
29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ก่อนจะเป็นย่อยของบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั 
(มหาชน)  

บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั 
 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) จนถึงวนัท่ี  
29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ก่อนจะเป็นย่อยของบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั 
(มหาชน)  

บริษทั อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั ควำมสัมพนัธ์ 
  

บริษทั สเตรกา จ ากดั(มหาชน) 
 

บริษทัร่วมจนถึงวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 และเป็นบริษทัยอ่ย ตั้งแต่วนัท่ี 
27 มีนาคม พ.ศ. 2558 

บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั  เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน)  
บริษทั มิเดีย อีเวนท ์ดีไซน์ จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี  

7 กนัยายน พ.ศ.2558 จนถึงวนัที่ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
บริษทั สปิน เวร์ิค จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี  

24 สิงหาคม พ.ศ.2558 จนถึงวนัที่ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
บริษทั บอกซ์ ออฟฟิศ เอนเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั สกินิก กรุ๊ป จ ากดั บริษทัร่วมตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวนัที่ 15 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2558 
บริษทั เฮกซ์ จ  ากดั ผา่นการมีกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอเชีย เทก็นิเคิล คอนซลัต้ิง จ  ากดั ผา่นสมาชิกในครอบครัวของกรรมการของบริษทัยอ่ย 
บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)  
 

รายการคา้ท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ก) รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายระหว่างกลุ่มกิจการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
และ พ.ศ. 2558  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าช่องสัญญาณ     
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั - - - 1,641,305 
   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน)  - - 528,355 465,187 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั - - - 4,000,000 

   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั - - - 3,000,000 

 - - 528,355 9,106,492 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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36 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการคา้ท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ก) รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายระหว่างกลุ่มกิจการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

และ พ.ศ. 2558 (ต่อ)  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ีโฆษณา     

   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน)  - - - 6,393,900 
     

รายไดจ้ากการบริหารจดัการ     
   (หมายเหตุ 30)     
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั - - 113,614 63,158 
   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน)  - - - 21,909,521 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั - - - 527,696 
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั - - - 909,524 
   บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั  - - - 1,017,192 

   บริษทั อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  - - 61,845 1,148 

 - - 175,459 24,428,239 
     

รายไดด้อกเบ้ีย     
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั - - 713,010 702,054 
   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน)  - - - - 

   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั - - 54,000 54,000 
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั - - 60,000 49,658 
   บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั  - - 739,888 885,161 
   บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) - 436,438 3,405,337 436,438 

   บริษทั สกินิก กรุ๊ป จ ากดั - 332,796 - 332,796 

 - 769,234 4,972,235 2,460,107 
     

รายไดอ่ื้น     
   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) - - 2,098,539 1,188,665 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั - - - 183,141 
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั - - - 346,215 
   บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั  - - - 629,895 

 - - 2,098,539 2,347,916 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการคา้ท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ก) รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายระหว่างกลุ่มกิจการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการ  
   (หมายเหตุ 30) 

    

   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน)  - - 4,800,000 19,871,949 
   บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั  - - - 529,791 

 - - 4,800,000 20,401,740 
     

รายไดจ้ากการเช่า (หมายเหตุ 30)     
   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน)  - - - 2,473,800 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั - - - 59,400 
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั - - - 86,400 
   บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั  - - - 1,143,600 

 - - - 3,763,200 
     

ตน้ทุนบริการ (หมายเหตุ 32)     
   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน)  - - 1,188,387 52,450,794 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั - - - 932,120 
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั - - - 1,909,000 
   บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั  - - - 6,000,000 
   บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั  - - - 1,700,000 

 - - 1,188,387 62,991,914 
     

ค่าใชจ่้ายในการบริการ (หมายเหตุ 32)     

   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน)  - - 2,373,490 738,980 
     

ค่าใชจ่้ายในการขาย (หมายเหตุ 32)     

   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน)  - - - 169,417 
     

ค่าบริการ     
   บริษทั เอเชีย เทก็นิคเคิล คอนซลัต้ิง     
      จ  ากดั - 4,465,310 - - 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 

106 

36 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการคา้ท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

ก) รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายระหว่างกลุ่มกิจการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 

     

ค่าซ้ือสินคา้     
   บริษทั เอเชีย เทก็นิคเคิล คอนซลัต้ิง     
      จ  ากดั - 3,812,089 - - 
     

หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ)     
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั - -        (8,078,969) (9,262,120) 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั - -        (36,382) 2,457,862 
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั - -        (52,841) 7,166,929 

 - -        (8,168,192) 362,671 
      

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั     
   - ค่าตอบแทนกรรมการ 13,429,232 3,312,677 3,972,032 2,683,000 
   - ผลประโยชน์ระยะส้ัน 20,296,333 - 9,241,333 7,775,827 

   - ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,698,199 203,947 2,488,320 203,528 

 36,423,764 3,516,624 15,701,685 10,662,355 
 

ข) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายบริการ และอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีการคา้ (หมายเหตุ 9)     
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั - - 5,393,079 14,037,577 

   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน)  - - - 14,807,685 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั - - 28,248,000 28,248,000 
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั - - 10,058,000 10,100,800 

   บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั  - - 566,877 566,877 

 - - 44,265,956 67,760,939 
   หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (40,840,261) (48,959,231) 

 - - 3,425,695 18,801,708 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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36 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการคา้ท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

ข) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายบริการ และอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 9)     
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั - - 189,147 67,579 
   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั  - - 14,421,621 5,222,053 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั - - 521,113 521,113 
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั - - 888,686 888,686 

   บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั  - - 1,928,136 1,928,136 
   บริษทั อาร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์ 
     จ  ากดั - - 10,242 1,229 

 - - 17,958,945 8,628,796 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (1,317,569) (1,366,791) 

 - - 16,641,376 7,262,005 
     

เงินทดรองจ่าย (หมายเหตุ 9)     
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั - - 333 - 
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั - - 15 - 

   บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ากดั  - - 276  
   บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์ 
     รีซอร์สเซส จ ากดั - - 1,400 - 

 - - 2,024 - 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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36 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการคา้ท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

ข) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายบริการ และอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบ้ียคา้งรับ (หมายเหตุ 9)     
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั -        -        3,578,952 3,578,952 

   บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) - - 3,379,887 - 

 - - 6,958,839 3,578,952 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (3,578,952) (3,578,952) 

 - - 3,379,887 - 
     

เจา้หน้ีการคา้ (หมายเหตุ 25)     

   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน)  - - - 2,263,554 
     

เจา้หน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 25)     

   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั - - 331,678 10,033,540 
 

ค) เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยสุทธิ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั -        -        71,301,000 71,301,000 
บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั -        -        5,400,000 5,400,000 
บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั -        -        6,000,000 6,000,000 
บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั  -        -        68,998,250 76,998,250        
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) - - 136,000,000 - 

 -        -        287,699,250 159,699,250 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -        -        (82,701,000) (82,701,000) 

 -        -        204,998,250 76,998,250 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อยคงคา้งทั้งหมดเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไม่มี
หลกัประกนัในสกุลเงินบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 และ 6.26 ต่อปี ตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเม่ือ
ทวงถาม 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการคา้ท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ค) เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยสุทธิ (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558  
มีดงัน้ี  

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 

 วันที่ 1 มกรำคม กำรเปลี่ยนแปลง วันที่ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2559 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั 71,301,000 - - 71,301,000 
บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั 5,400,000 - - 5,400,000 
บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั 6,000,000 - - 6,000,000 
บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั 76,998,250 - (8,000,000) 68,998,250 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) - 150,880,000 (14,880,000) 136,000,000 

 159,699,250 150,880,000 (22,880,000) 287,699,250 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ     
       บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั (71,301,000) - - (71,301,000) 
       บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั (5,400,000) - - (5,400,000) 
       บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั (6,000,000) - - (6,000,000) 
 (82,701,000) - - (82,701,000) 

 76,998,250   204,998,250 

 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการคา้ท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ค) เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยสุทธิ (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558  
มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 

 วันที่ 1 มกรำคม กำรเปลี่ยนแปลง วันที่ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2558 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั 68,500,000 2,900,000 (99,000) 71,301,000 
บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั 5,400,000 - - 5,400,000 
บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั 2,500,000 3,500,000 - 6,000,000 
บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั  100,998,250 - (24,000,000) 76,998,250 
บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)* - 40,000,000 (40,000,000) - 

 177,398,250 46,400,000 (64,099,000) 159,699,250 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ     
       บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั (68,500,000) (2,801,000) - (71,301,000) 
       บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ากดั (5,400,000) - - (5,400,000) 
       บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ากดั (2,500,000) (3,500,000) - (6,000,000) 

 (76,400,000) (6,301,000) - (82,701,000) 

 100,998,250   76,998,250 

 
* ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษทัมีการลงทุนเพ่ิมในบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ท  าให้กลายเป็นบริษทัย่อยของบริษทั  
เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจึงถูกเปล่ียนประเภทเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการคา้ท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

ง) เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม  
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  - 8,019,177 - 8,019,177 
หกั จดัประเภทรายการเงินกูย้มืใหม่  - (8,019,177) - (8,019,177) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  - - - - 
     

 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 บริษทั สกินิก กรุ๊ป จ ากดั ไดช้ าระเงินกูย้มืครบทั้งจ  านวนแลว้ ท าใหบ้ริษทัปลดหลกัประกนัเงินกูย้ืม
ดงักล่าวเสร็จส้ินภายในปี  
 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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37 งบกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม (บำท) 

 ธุรกจิส่ือรำยกำรโทรทศัน์ ธุรกจิให้เช่ำพืน้ทีโ่ฆษณำ 
ธุรกจิบริกำรจัดกำร

ช่องสัญญำณ ธุรกจิบริกำรจัดกจิกรรม ธุรกจิงำนก่อสร้ำง รวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
             

รายได ้ 12,349,819 24,493,977 80,785,937 81,169,060 81,485,000 112,331,033 - 15,105,500 112,852,790 215,333,226 287,473,546 448,432,796 

ตน้ทุนขายและบริการ (4,335,645) (26,555,885) (50,808,729) (41,512,660) (92,135,151) (121,787,084) - (14,350,225) (162,623,119) (145,483,426) (309,902,646) (349,689,280) 

ก าไรขั้นตน้ 8,014,172 (2,061,908) 29,977,208 39,656,400 (10,650,151) (9,456,051) - 755,275 (49,770,329) 69,849,800 (22,429,100) 98,743,516 

ก าไรจากการซ้ือกิจการ           - 76,991,481 

รายไดอ่ื้น           8,862,320 56,187,040 

ค่าใชจ่้ายในการบริการ           (8,879,905) (11,591,547) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (161,816,215) (206,093,155) 

ขาดทุนจากการขายกิจการ           (37,633,727) - 

หน้ีสงสยัจะสูญ           26,766,334 (7,310,181) 

(ขาดทุน)ก าไรอ่ืนสุทธิ           (151,895,236) 4,734,984 

ตน้ทุนทางการเงิน           (5,497,809) (10,648,542) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม           - 16,674,170 

(ขาดทุน)ก าไรก่อนภาษีเงินได ้           (352,523,338) 17,687,766 

ภาษีเงินได ้           (28,744,998) (14,696,930) 
             

(ขาดทุน)ก าไรสุทธิส าหรับงวดส าหรับ 
   การด าเนินงานต่อเน่ือง            (381,268,336) 

 
2,990,836 

ก าไรสุทธิส าหรับงวดส าหรับ 
   การด าเนินงานท่ียกเลิก           (44,322,414) (40,966,222) 

             

ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี           (425,590,750) (37,975,386) 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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38 ภำระผูกพนัตำมสัญญำ 
 
38.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการและกิจการมีภาระผกูพนัตามสัญญาและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีส าคญั 

ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 สัญญำเช่ำ สัญญำบริกำร สัญญำเช่ำ สัญญำบริกำร 
ถึงก าหนดช าระภายในปีส้ินสุด บำท บำท บำท บำท 
     

ภายใน 1 ปี 14,621,449 11,192,575 3,600,000 - 
1 - 5 ปี 35,593,407 23,774,962 13,650,000 - 
5 ปี ข้ึนไป 31,249,329 6,781,798 26,250,000 - 

 81,464,185 41,749,335 43,500,000 - 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

 สัญญำเช่ำ สัญญำบริกำร สัญญำเช่ำ สัญญำบริกำร 
ถึงก าหนดช าระภายในปีส้ินสุด บำท บำท บำท บำท 
     

ภายใน 1 ปี 21,637,645 5,314,100 3,775,200 426,500 
1 - 5 ปี 41,079,862 10,197,600 15,005,900 - 
5 ปี ข้ึนไป 35,881,797 - 29,100,000 - 

 98,599,304 15,511,700 47,881,100 426,500 

 
38.2 บริษทัมีภาระผกูพนัจากสัญญาบริการช่องสัญญาณดาวเทียมซ่ึงจ่ายช าระตามขอ้ตกลงในสัญญาถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

 
38.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกับการซ้ือเคร่ืองจักร อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือจ านวน 557,186 บาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : ไม่มี) 
 
 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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38 ภำระผูกพนัตำมสัญญำ (ต่อ) 
 

38.4 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยอีก 2 แห่ง ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดงัต่อไปน้ี 
 

บริษัท ระยะเวลำ 
  

ใบอนุญำตท่ีบริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) ได้รับ  
   ใบอนุญาตการใหบ้ริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ วนัที่ 2 กนัยายน พ.ศ. 2556 - วนัที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
      โทรทศัน์ท่ีไม่ใชค้ล่ืนความถ่ีแห่งชาติ  
   ใบอนุญาตการใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 
      ช่องรายการ Vlike Channel 

วนัที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557 - วนัที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559  

  

ใบอนุญำตท่ีบริษัท สแพลช มีเดยี จ ำกดั (มหำชน) ได้รับ  

   ใบอนุญาตการใหบ้ริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ วนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2558 - วนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2573 
      โทรทศัน์ท่ีไม่ใชค้ล่ืนความถ่ีแห่งชาติ  

  

ใบอนุญำตท่ีบริษัท ไทยไชโย ทีวี จ ำกดั ได้รับ  
   ใบอนุญาตการใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 
      ช่องรายการ THAICHAIYO Channel 

วนัที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 - วนัที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  

  

ใบอนุญำตท่ีบริษัท ป๊อป ทีวี จ ำกัด ได้รับ  
   ใบอนุญาตการใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 
      ช่องรายการ POP Channel 

วนัที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557 - วนัที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559  

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายและประกาศของ กสทช. ตามใบอนุญาตท่ีบริษทั
และบริษทัยอ่ยไดรั้บ 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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39 หนี้สินที่อำจเกิดขึน้ 
 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงพร้อมทั้งหน่วยงานของรัฐกบัพวกรวม 8 คนไดถู้กฟ้องร้องจากโจทก์ โดยบริษทัย่อยเป็นผูถู้กฟ้องร้องคดีท่ี 8  
ต่อศาลปกครองกลาง จ านวนรวม 4 คดี กรณีเรียกค่าเสียหายของท่ีดิน และท าให้ขาดรายได้ จ  านวน 87.49 ลา้นบาท โดยศาล 
ออกหมายแจง้ก าหนดนดั เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559   
 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยในฐานะผูถู้กฟ้องคดีท่ี 8 ไดย้ื่นค าให้การแกค้  าฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้
และผูฟ้้องคดีไดย้ืน่ค  าใหก้ารคดัคา้นค าให้การและศาลมีค าส่ังให้บริษทัยื่นค าให้การแกค้  าคดัคา้นภายในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยไดย้ื่นค าร้องขอขยายเวลายื่นค าคดัคา้นค าให้การ และศาลมีค าส่ังอนุญาตขยาย
เวลายืน่ ค  าคดัคา้นค าใหก้ารออกไปอีก 30 วนั 
 
เม่ือวนัที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดถู้กคู่คา้เสนอขอ้พิพาทเพ่ือใหส้ถาบนัอนุญาโตตุลาการในประเทศสิงคโปร์
ตดัสินช้ีขาด ในกรณีผิดสัญญาซ้ือขายส่ือโฆษณา พร้อมทั้ งเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน จ านวน 1.21 ลา้นปอนด์  โดยเม่ือวนัท่ี        
28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยไดย้ื่นค าให้การเพ่ือแก้ค  าฟ้องดงักล่าว พร้อมกับฟ้องแยง้เพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีท่ีคู่คา้ 
ผิดสัญญา จนท าให้บริษัทย่อยได้รับความเสียหาย เป็นเงิน จ านวน 1.30 ล้านปอนด์ ปัจจุบันข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ระหว่าง
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ  
 
นอกจากน้ี ในกรณีดงักล่าว ก่อนการยกเลิกการร่วมทุนระหว่างบริษทัย่อย กบับริษทั พ่ีน้องกายสิทธ์ิ จ  ากดั บริษทัย่อยไดท้  าบนัทึก
ขอ้ตกลงเพ่ิมเติม โดยใหบ้ริษทั มีเดีย อีเวนท ์ดีไซน์ จ  ากดัและ บริษทั พ่ีนอ้งกายสิทธ์ิ จ  ากดั เขา้มาร่วมรับผิดในอตัราร้อยละ 50 ของ
มลูหน้ีท่ีถูกฟ้องร้อง และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องคดีดงักล่าว หากบริษทัยอ่ยเป็นฝ่ายแพค้ดี  
 
อย่างไรก็ตาม หากบริษทัย่อย เป็นฝ่ายชนะคดี บริษทั มีเดีย อีเวนท ์ดีไซน์ จ  ากดัและ บริษทั พ่ีน้องกายสิทธ์ิ จ  ากดั จะมีสิทธิไดรั้บ
ช าระค่าเสียหายในอตัราร้อยละ 50 ของค่าเสียหายเช่นกนั 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงถูกฟ้องร้องให้ช าระเงินแก่ บริษัท เอสทู ออร์กาไนเซอร์ จ  ากัด (โจทก์) วนัท่ี  
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ศาลแพ่งพิพากษาใหบ้ริษทัยอ่ยช าระเงินแก่ บริษทั เอสทู ออร์กาไนเซอร์ จ  ากดั เป็นจ านวน 1,118,310 บาท  
พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปีของเงินจ านวนดงักล่าวนับแต่วนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ 
แก่โจทก์ และให้จ  าเลยช าระค่าทนายความในชั้นฎีกา 5,000 บาท แทนโจทก์ ต่อมาฝ่ายกฎหมายไดข้อเจรจากับโจทก์เพ่ือขอ 
ช าระเฉพาะเงินตน้และค่าฤชาธรรมเนียมจ านวน 1,118,310 บาท ขอยกเวน้ดอกเบ้ียจ านวน 385,587 บาท โดยขอผ่อนช าระ 3 งวด 
งวดละ 387,730 บาทจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน ซ่ึง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เร่ืองดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของโจทก ์ 
 

40 กำรซ้ือธุรกจิ  
 
เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ซ้ือส่วนไดเ้สียในบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) เพ่ิมจาก
ร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 52.63 ของหุน้สามญั ท าใหบ้ริษทัมีอ  านาจควบคุมบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) โดยบริษทัจ่ายช าระเป็นเงิน
สด เป็นจ านวน 40 ลา้นบาท และมีก าไรจากการซ้ือธุรกิจ จ านวน 30,757,451 บาท โดยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
24 กนัยายน พ.ศ. 2558 บริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียเพ่ิมอีกร้อยละ 31.58 บริษทัจึงมีส่วนไดเ้สียเพ่ิมเป็นร้อยละ 84.21 โดยการช าระเป็น
เงินสดจ านวน 96 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัย่อยของบริษทั ก าไรจากการซ้ือส่วนไดเ้สียเป็น
จ านวน 63,837,482 บาท จึงรับรู้ในส่วนของเจา้ของ  



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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40 กำรซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 
 
เม่ือวนัที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) ซ้ือส่วนไดเ้สียร้อยละ 51 ของหุ้นสามญัของบริษทั สปิน เวิร์ค 
จ ากดั โดยช าระเป็นเงินสดจ านวน 24 ลา้นบาท และหุน้ของบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 44,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า
ยุติธรรม 48,395,112 บาท รวมเป็นค่าตอบแทน 73,395,112 บาท ท าให้บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากัด (มหาชน) มีความสามารถ
ควบคุมบริษทั สปิน เวิร์ค จ ากดั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2558 บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) ซ้ือส่วนไดเ้สียร้อยละ 
99.99 ของหุน้สามญัของบริษทั มีเดีย อีเวนท ์ดีไซน์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั สปิน เวิร์ค จ ากดั ผ่านการมีกรรมการ
ร่วมกนัและผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกัน โดยช าระเป็นเงินสดจ านวน 1 ลา้นบาท และมีความสามารถควบคุมบริษทั มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ 
จ  ากดั ผลของการรวมธุรกิจของบริษทั สปิน เวิร์ค จ ากดั และบริษทั มีเดีย อีเวนท ์ดีไซน์ จ  ากดั ท  าให้กลุ่มบริษทัมีก าไรจากการซ้ือ
รวม 46,234,030 บาท 
 
มูลค่าตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2558 
 
รายไดท่ี้รวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมตั้งแต่วนัท่ีรวมธุรกิจเป็นของบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) บริษทั สปิน เวิร์ค จ ากดั 
และบริษทั มีเดีย อีเวนท ์ดีไซน์ จ  ากดั รวมเป็นจ านวน 59 ลา้นบาท ไดถู้กรวมในรอบระยะเวลาเดียวกนั 
 
หากบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) บริษทั สปิน เวร์ิค จ ากดั และบริษทั มีเดีย อีเวนท ์ดีไซน์ จ  ากดั ไดถู้กรวมในงบการเงินรวมตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจะแสดงรายไดเ้พ่ิมจ านวน 1,053 ลา้นบาท และก าไรเพ่ิมประมาณ 112 ลา้นบาท 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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40 กำรซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 
 
40.1 การไดม้าในส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพ่ิม 
 

ระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นที่ออกจ าหน่ายแลว้ที่คงเหลืออยู่อีกร้อยละ 30.58 ของบริษทั สเตรกา จ ากัด 
(มหาชน) โดยจ่ายซ้ือเงิน 96 ลา้นบาท ในปัจจุบนับริษทัจึงถือหุ้นร้อยละ 84.21 ของบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) มลูค่า
ตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ีกิจการซ้ือมีจ านวน 159 ลา้นบาท 
กลุ่มกิจการตดัรายการส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมจ านวน 59 ลา้นบาท และบนัทึกการลดลงในส่วนของเจา้ของ
ของบริษทัใหญ่จ านวน 63 ลา้นบาท  
 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ในบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 
ในระหว่างปีสรุปไดด้งัน้ี 

 
 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท 
  

ราคาตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีไดม้า 159 
ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (96) 

ส่วนเกินของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยรับรู้ในส่วนของเจ้ำของของบริษัทใหญ่ 63 

 
40.2 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ส าหรับปี พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 

 
 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท 
  

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของของบริษทัเกิดจาก :  
   - การได้มาในส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเพ่ิม 63 
ผลกระทบต่อของเจ้ำของของบริษัทใหญ่สุทธิ 63 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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40 กำรซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 
 

ตารางต่อไปน้ีเป็นสรุปส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) บริษทั สปิน เวิร์ค จ ากัด และบริษทั 
มีเดีย อีเวนท ์จ ากดั กบัจ านวนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมาซ่ึงรับรู้ ณ วนัท่ีกิจการมีอ  านาจควบคุม  
 

 
บริษัท สเตรกำ 
จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท สปิน เวิร์ค 
จ ำกดั และบริษัท 

มีเดยี อเีวนท์ 
ดไีซน์ จ ำกัด รวม 

 บำท บำท บำท 

ส่ิงตอบแทนที่จ่ำย ณ วันที่ซ้ือ    

เงินสด 40,000,000 25,000,000 65,000,000 
เงินลงทุนร้อยละ 40 ของบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 183,482,981 - 183,482,981 

ตราสารทุนของบริษทัยอ่ย (หุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 44 ลา้นหุน้) - 48,395,112 48,395,112 

ส่ิงตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้  223,482,981 73,395,112 296,878,093 
    

มูลค่ำท่ีรับรู้ ณ วันท่ีซ้ือส ำหรับสินทรัพย์ท่ีได้มำและหนี้สินที่รับมำ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44,710,153 41,705,798 86,415,951 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 302,242,508 305,949,857 608,192,365 
สินคา้คงเหลือ 11,094,958 - 11,094,958 
เงินฝากติดภาระค ้าประกนั 9,525,000 - 9,525,000 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายจ่ายล่วงหนา้ 2,697,626 4,733,793 7,431,419 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 439,569,903 5,183,679 444,753,582 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ - 828,691 828,691 
สัญญาท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้ 85,662,758 - 85,662,758 
ความสัมพนัธ์ลูกคา้ - 86,614,945 86,614,945 
สินทรัพยอ่ื์น 1,397,800 760,031 2,157,831 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (10,000,000) - (10,000,000) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (121,359,384) (234,785,984) (356,145,368) 
ภาษีมลูค่าเพ่ิมและภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (31,218,891) (2,650,675) (33,869,566) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,863,202) (9,149,478) (11,012,680) 
เงินกูย้มื (57,039,085 ) - (57,039,085) 
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (180,448,337) (2,037,732 ) (182,486,069) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (4,177,315) - (4,177,315) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (7,723,180 ) (30,154) (7,753,334) 

สินทรัพย์ท่ีสำมำรถระบุได้สุทธิ 483,071,312 197,122,771 680,194,083 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 254,240,432 71,493,629 325,734,061 

ก ำไรจำกกำรซ้ือกจิกำร (30,757,451) (46,234,030) (76,991,481) 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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40 กำรซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 
 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมไดร้วมรายไดจ้  านวน 288.75 ลา้นบาท และก าไรสุทธิจ านวน 32.14 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีการ
ควบคุมบริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) บริษทั สปิน เวร์ิค จ ากดั และบริษทั มีเดีย อีเวนท ์ดีไซน์ จ  ากดั ไวแ้ลว้ จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 

 
41 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีหนังสือค ้าประกนัจากธนาคารเพ่ือค ้าประกนัการด าเนินงานตามปกติของธุรกิจเป็นจ านวน 
49.51 ลา้นบาท โดยมีเงินฝากธนาคารของกลุ่มกิจการเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร (พ.ศ. 2558 : 3.50 ลา้นบาท 
โดยมีเงินฝากธนาคารของบริษทัเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร) (หมายเหตุ 8) 
 

42 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวันทีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

เม่ือวนัที่ 27 ธนัวาคม พ.ศ.2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั (มหาชน)ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินให้แก่ บริษทั 
แสพลช เอสเตท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเป็นจ านวน 63 ลา้นบาท เพ่ือเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากหุ้นสามญัจ านวน 500,000 
หุน้ มีมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 1,130,000 หุน้ มีมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
 
เม่ือวนัที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ากดั มหาชน ไดมี้การจ่ายเงินให้ บริษทั สแพลช เอสเตท จ ากดั เพ่ือเพ่ิมทุน
เป็นจ านวนเงิน 63 ลา้นบาท 


